Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

K020389
Spisová značka: 37OdK/51/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Karlák, nar. 20.03.1956, trvale bytom Športová
121/7, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Karlák, nar. 20.03.1956, trvale bytom Športová 121/7,
831 04 Bratislava - Nové Mesto.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 5, 811 03
Bratislava, zn. správcu: S105.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.7.2017
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K020390
Spisová značka: 8OdK/39/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Irena Páleníková rod. Beljová, nar. 15.10.1975,
Zumberská 1, Pezinok 90201 zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Irena Páleníková rod. Beljová, nar. 15.10.1975, Zumberská 1,
Pezinok 90201
II.

Ustanovuje správcu: Ing. Anett Pirohár, Jasková rad 139, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
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IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
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reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Obchodný vestník 150/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.08.2017
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej
moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
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6 správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K020391
Spisová značka: 3K/54/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Martina Martins Da Silvová,
nar. 01.04.1975, bytom Šalviová 56, 821 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je KP recovery, k.s., so sídlom
Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1568, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 992,18 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K020392
Spisová značka: 3K/58/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: HGV s.r.o., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 683
953, s uznesením č. k. 3K/58/2010 - 292 zo dňa 07.06.2017, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vedený na
majetok úpadcu: HGV s.r.o., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 683 953. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 04.07.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.7.2017
JUDr. Štefan Mikuš,
K020393
Spisová značka: 3K/59/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: PN Trading, a.s., so sídlom Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723
599, s uznesením č. k. 3K/59/2012 - 459 zo dňa 07.06.2017, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz
vedený na majetok úpadcu: PN Trading, a.s., so sídlom Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723 599. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 27.7.2017
JUDr. Štefan Mikuš,
K020394
Spisová značka: 8R/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Brány SK s.r.o., so sídlom Gróbska 41, 90027
Bernolákovo, IČO: 44 752 041, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka: Brány SK s.r.o., so sídlom
Gróbska 41, 90027 Bernolákovo, IČO: 44 752 041
rozhodol

I.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: Brány SK s.r.o., so sídlom Gróbska 41, 90027
Bernolákovo, IČO: 44 752 041, v znení o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 06.07.2017 ktorý je prílohou
tohto uznesenia.
II.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Brány SK s.r.o., so sídlom Gróbska 41, 90027 Bernolákovo, IČO:
44 752 041.
Poučenie:
Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K020395
Spisová značka: 8K/40/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HG TRANS, s.r.o., so sídlom
Inovecká 6, 903 01 Senec, IČO: 46 025 243, správcom ktorého je JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom kancelárie
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, zn. správcu: S1686, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. so
sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, s pohľadávkami v celkovej sume 188 468,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I. Lehota na
odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa
musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte
rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší
subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020396
Spisová značka: 4R/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom
Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781, o návrhu na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu dlžníka
rozhodol

I.
Súd nahrádza súhlas skupiny pre zabezpečené pohľadávky s reštrukturalizačným plánom dlžníka
Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950
781, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa
15.06.2017.
II.
Súd nahrádza súhlas skupiny pre nezabezpečené pohľadávky s reštrukturalizačným plánom dlžníka
Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950
781, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa
15.06.2017.
III.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská
12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781 v znení, o ktorom účastníci reštrukturalizačného
plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 15.06.2017.
IV.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 25.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K020397
Spisová značka: 4K/84/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HEPAR s.r.o., so sídlom
Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311, správcom konkurznej podstaty ktorého je spoločnosť
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44
088 833, značka správcu S1240, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu HEPAR s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 634 311 za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.07.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K020398
Spisová značka: 4K/23/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Arenio group s.r.o., so sídlom Riazanská 62b, 831 03
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 900 493, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 68308/B, právne zastúpeného spoločnosťou Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta
30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 234 776 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka SK ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24215/S, právne zastúpeného Mgr. Jurajom Hudákom,
LL.M., advokátom, so sídlom Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 900 493, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 68308/B, právne zastúpeného spoločnosťou Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta
30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 234 776 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka SK ŤAŽIARIK
so sídlom
Mierová 18, 969 01Konkurzy
Banská Štiavnica,
IČO: 47 129 026, zapísaný
v Obchodnom
registri
Obchodnýs.r.o.,
vestník
150/2017
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 07.08.2017
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24215/S, právne zastúpeného Mgr. Jurajom Hudákom,
LL.M., advokátom, so sídlom Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Komenského 14A,
974 01 Banská Bystrica do funkcie predbežného správcu dlžníka SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026.
II.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo
doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.07.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K020399
Spisová značka: 2OdK/207/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Očovan, nar. 10. 09. 1950,
Družstevná 377/1, 985 11 Halič, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ján Očovan, nar. 10. 09. 1950, Družstevná 377/1, 985
11 Halič.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, zn.: S1646.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na
neskôr
doručené
námietkySlovenskej
súd neprihliada
(§ 197
ods. č.6 200/2011
ZKR). Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva
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vec
prejednať
a
rozhodnúť,
ak so zreteľom na jeho pomer
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k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
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Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
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CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného
odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020400
Spisová značka: 2OdK/208/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Rastislav Riho, nar. 21. 09. 1973,
trvale bytom Štefániková 44/70, 966 22 Lutila, obchodné meno: Rastislav Riho, s miestom podnikania Štefániková
44/70, 966 22 Lutila, IČO: 43342698, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Rastislav Riho, nar. 21. 09. 1973, trvale bytom
Štefániková 44/70, 966 22 Lutila, obchodné meno: Rastislav Riho, s miestom podnikania Štefániková 44/70, 966 22
Lutila, IČO: 43342698.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1590.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, aleboVydáva
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020401
Spisová značka: 2OdK/209/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Alžbeta Vászondiová, nar. 24. 05.
1968, trvale bytom SNP 712/16, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Alžbeta Vászondiová, nar. 24. 05. 1968, trvale bytom
SNP 712/16, 990 01 Veľký Krtíš.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1606.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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17
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
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CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje
v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného
odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020402
Spisová značka: 2OdK/210/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Simona Bahylová, nar. 18. 09.
1989, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 13, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Simona Bahylová, nar. 18. 09. 1989, trvale bytom P.
O. Hviezdoslava 13, 990 01 Veľký Krtíš.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960
01 Zvolen, zn.: S1201.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
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Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou,
aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020403
Spisová značka: 2OdK/211/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Anna Daridová, nar. 15. 04. 1953,
Devičie 62, 962 65 Devičie, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Devičie.

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Anna Daridová, nar. 15. 04. 1953, Devičie 62, 962 65

II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1429.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§
49 ods. 1 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ
na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
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bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020404
Spisová značka: 2OdK/212/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Richard Miklóš, nar. 23. 07. 1968,
trvale bytom Sudince 25, 962 71 Sudince, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Richard Miklóš, nar. 23. 07. 1968, trvale bytom
Sudince 25, 962 71 Sudince.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1295.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli
uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zabezpečená (§ 167l ods.
2 ZKR).
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020405
Spisová značka: 2OdK/213/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Mária Kováčová, nar. 19. 03.
1989, trvale bytom Obeckov 41, 991 05 Obeckov, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Mária Kováčová, nar. 19. 03. 1989, trvale bytom
Obeckov 41, 991 05 Obeckov.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. František Vavráč, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1373.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť Vydáva
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Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020406
Spisová značka: 2OdK/214/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marek Lacko, nar. 07. 02. 1985,
trvale bytom Lehôtka pod Brehmi 28, 966 01 Hliník nad Hronom, obchodné meno: Marek Lacko, s miestom
podnikania Lehôtka pod Brehmi 28, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 43391397, zastúpený: Centrum právnej pomoci,
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124,
965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Marek Lacko, nar. 07. 02. 1985, trvale bytom Lehôtka
pod Brehmi 28, 966 01 Hliník nad Hronom, obchodné meno: Marek Lacko, s miestom podnikania Lehôtka pod
Brehmi 28, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 43391397.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom
kancelárie Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, zn.: S1736.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti
musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
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nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu
nové dôkazy,
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poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečenáVydáva
(§ 167l
ods. 2 ZKR).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020407
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAPUCHA s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S527, o návrhu
správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd uznáva za mal ý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu SAPUCHA s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811
02 Bratislava, IČO: 46 879 501.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.07.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K020408
Spisová značka: 2OdK/215/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Martin Kučera, nar. 23. 12. 1982,
trvale bytom Rožňavská 856/12, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Martin Kučera, s miestom podnikania
Rožňavská 856/12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46842993, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Martin Kučera, nar. 23. 12. 1982, trvale bytom
Rožňavská 856/12, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Martin Kučera, s miestom podnikania Rožňavská
856/12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46842993.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná
6, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1293.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
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výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený
veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
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d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobilVydáva
v orgánoch
právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.08.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K020409
Spisová značka: 30K/9/2017
Spisová značka : 30K/9/2017
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti odporcovi (žalovanému) HRH plus, s.r.o., so sídlom Pri prachárni 11, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO:
44 646 739
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 02.08.2017 o 10.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 07.08.2017

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 31.07.2017
Za správnosť vyhotovenia: Geňová
(Upovedomenie odvolaní pojednávania)

rozhodol
Poučenie:

Okresný súd Košice I dňa 2.8.2017
JUDr. Pavel Varga,
K020410
Spisová značka: 26K/60/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROYAL TOKAJ SK
s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 o návrhu odvolaného správcu podstaty: JUDr. Michael
Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1566 na priznanie paušálnej odmeny
správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01
Košice, značka správcu: S1566, paušálnu odmenu vo výške 2 323,57 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 1.8.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020411
Spisová značka: 26K/60/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 o
výmene správcu podstaty takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 07.08.2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 o
výmene správcu podstaty takto
rozhodol
O p r a v u j e záhlavie v uznesení Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/60/2016-202 zo dňa 24. mája 2017 tak, že
správne má znieť:
„Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 o
výmene správcu podstaty takto r o z h o d o l.“
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 1.8.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020412
Spisová značka: 26K/62/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976,
bytom Kechnec 268, 044 58 Seňa o návrhu správcu podstaty: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1829 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka
správcu: S1829, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 1.8.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020413
Spisová značka: 26K/62/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom
Kechnec 268, 044 58 Seňa o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie Mlynská 27,
040 01 Košice, značka správcu: S1829, nespotrebovanú časť preddavku v sume 490,11 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 490,11 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 09.11.2016, položka denníka D19 - 248/2016 správcovi podstaty: JUDr.
Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1829 na účet IBAN: SK39
0900 0000 0051 2629 5847, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 1.8.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K020414
Spisová značka: 26K/62/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom Kechnec 268, 044
58 Seňa, o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 35 724
803, právne zastúpený: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02,
IČO: 36 613 843 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 35 724 803 namiesto pôvodného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľna, a.s., so
sídlom Bajkalská 30, Bratislava 829 48, IČO: 31 335 004 do pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 31.7.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020415
Spisová značka: 26K/18/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: BADOCO s.r.o., so sídlom: Rumunská 11, Košice 040
01, IČO: 43 977 669 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: BADOCO s.r.o., so sídlom: Rumunská 11,
Košice 040 01, IČO: 43 977 669.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
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bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 1.8.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020416
Spisová značka: 32K/55/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990,
bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce, ktorého správcom je Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19,
934 01 Levice, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Henriete Slavkovskej, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Henriete Slavkovskej, so sídlom
kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, časť paušálnej odmeny vo výške 495,96 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 121/2016, do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 31.7.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K020417
Spisová značka: 31K/13/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná
119/17, 956 11 Ludanice, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, S1220, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, paušálnu
odmenu v sume 663,88 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 28/2017 do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.P r i z n á v a správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, paušálnu
odmenu v sume 663,88 eura.
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vydania:
Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 28/2017 do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 31.7.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K020418
Spisová značka: 31OdK/24/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Helena Sečkárová, nar. 3.2.1953,
bytom 941 35 Dubník 540, ktorého správcom je : JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky, S1183, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom
právnej pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky,
S1183, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur
(slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave VÚB, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK70 0200 0000 0006 3234 2172, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to
z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod
položkou denníka D 14 - 111/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244
Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.8.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K020419
Spisová značka: 31OdK/15/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ing. Lucia Tancoš, PhD., nar.
18.3.1981, bytom SNP 441/194, 935 41 Tekovské Lužany, ktorého správcom je : JUDr. Ladislav Barát, so sídlom
Školská 3, 949 01, S281, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
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18.3.1981, bytom SNP 441/194, 935 41 Tekovské Lužany, ktorého správcom je : JUDr. Ladislav Barát, so sídlom
Školská 3, 949 01, S281, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Ladislav Barát, so sídlom Školská 3, 949 01, S281, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 117/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244
Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.8.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K020420
Spisová značka: 31OdK/8/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : MVDr. Zoltán Szénássy, nar.
28.10.1955, bytom Česká 8/22, 945 01 Komárno, ktorého správcom je : JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, S1828, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu
zloženého Centrom právnej pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce,
S1828, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur
(slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Fio banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK58 8330 0000 0024 0100 0182, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur),
a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného
pod položkou denníka D 14 - 90/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244
Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.8.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K020421
Spisová značka: 31OdK/20/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Anita Váczyová, nar. 24.6.1979,
bytom Hlavná 44, 946 31 Chotín, ktorého správcom je : Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19,
934 01 Levice, S1235, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, S1235,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK70 0900 0000 0002 2389 1912,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 94/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244
Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.8.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K020422
Spisová značka: 1R/5/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GasOil engineering, a.s. v
reštrukturalizácii, so sídlom Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 36 471 224, správcom ktorého je JUDr.
Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov o návrhu GasOil Technology a.s., so sídlom
Námestie svätého Egídia 40/93, Poprad 058 01, IČO: 48 212 491 právne zast.: bnt attorneys-at-law, s. r. o., so
sídlom Cintorínska 7, Bratislava 811 08, IČO: 35 886 978 na vstup do konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup GasOil Technology a.s., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, Poprad 058 01, IČO: 48
212 491 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu GasOil engineering, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom
Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 36 471 224, namiesto pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský a
naftový zväz, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 30 845 475 v celkovom rozsahu prihlásených
pohľadávok vo výške 1.659,70 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

45

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Obchodný vestník 150/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.08.2017
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 24.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K020423
Spisová značka: 3OdK/64/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Stanislav Semanko, nar. 10.10.1965,
bytom Dlhá 34, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Stanislav Semanko, nar. 10.10.1965, bytom Dlhá 34, 085 01
Bardejov - Dlhá Lúka,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov,

III.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
IV.
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike,
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti,
VI.
z b a v u j e dlžníka: všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze ( § 166a ) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vymáhateľnosť aj splatnosť.
Takéto
pohľadávky
sazákonov
nepremlčia
skôrwebovom
ako uplynie
desať rokov od zrušenia oddlženia.
a o zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
46 oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. vestník
Právoplatné
rozhodnutie o zrušeníKonkurzy
oddlženiaajereštrukturalizácie
účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie
o návrhu07.08.2017
na
Obchodný
150/2017
Deň vydania:
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 31.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020424
Spisová značka: 3OdK/66/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Obrochta, nar. 26.02.1959, bytom
Hrnčiarska 1597/22, 091 01 Stropkov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Július Obrochta, nar. 26.02.1959, bytom Hrnčiarska 1597/22,
091 01 Stropkov,
II.
ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska
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II.
ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska
20A, 080 06 Prešov,
III.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
IV.
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike,
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti,
VI.
z b a v u j e dlžníka: všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze ( § 166a ) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa §13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemávestník
poctivý150/2017
zámer najmä, ak
Obchodný
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.08.2017
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 31.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020425
Spisová značka: 1OdK/26/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Maroš Holub, nar. 26.04.1979, bytom
Ondavská 146/15, 094 02 Benkovce, podnikajúci pod obchodným menom Maroš Holub, s miestom podnikania
Ondavská 146/15, 094 02 Benkovce, IČO: 41 000 706, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu PERSPECTA
Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 14.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 161/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K020426
Spisová značka: 1OdK/27/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mária Behunová, nar. 17.01.1954,
bytom Jasenov 85, 066 01 Jasenov, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 150/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.08.2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mária Behunová, nar. 17.01.1954,
bytom Jasenov 85, 066 01 Jasenov, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu iTRUSTee
Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 14.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 159/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K020427
Spisová značka: 3OdK/65/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Magač, nar. 06.06.1972, bytom 082 41 Bajerov 48,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Štefan Magač, nar. 06.06.1972, bytom 082 41 Bajerov 48,

II.
Matejovce,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad -

III.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
IV.
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike,
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti,
VI.
z b a v u j e dlžníka: všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze ( § 166a ) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného
sporového
poriadku (ďalej
len republiky
CSP) účastník
má právo
uplatniť
zaujatosti
Vydáva Ministerstvo
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Z. z. námietku
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vestníku z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr
do
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Na
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neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti
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Rovnako apísomnosti,
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zverejňujú
v
Obchodný
vestník 150/2017
reštrukturalizácie
Deň vydania:
07.08.2017
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 31.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 07.08.2017

K020428
Spisová značka: 3OdK/70/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Baluchová, nar. 03.08.1979, bytom
Karpatská 450/18, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

I.
01 Svidník,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ivana Baluchová, nar. 03.08.1979, bytom Karpatská 450/18, 089

II.

ustanovuje správcu: Ing. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,

III.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
IV.
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike,
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti,
VI.
z b a v u j e dlžníka: všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze ( § 166a ) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020429
Spisová značka: 2OdK/53/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Novák, nar. 22.2.1965, trvale
bytom Karpatská 743/3, 089 01 Svidník, správcom ktorého je I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom
kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50 263 633, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu I.K.S. konkurzy
a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50 263 633,
preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 11.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 256/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020430
Spisová značka: 2OdK/54/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Drančák, nar. 27.1.1959, trvale
bytom Laborecká 1895/54, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Mgr. Dominik Pastier, so sídlom kancelárie 082 01
Drienovská Nová Ves 38, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Dominika
Pastiera, so sídlom kancelárie 082 01 Drienovská Nová Ves 38, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 11.7.2017
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 274/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020431
Spisová značka: 2OdK/55/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Varga, nar. 6.1.1947, trvale
bytom 094 21 Kladzany 163, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01
Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mareka
Gulu, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 11.7.2017 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 275/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020432
Spisová značka: 3OdK/68/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana Chripáková, nar. 21.11.1969, bytom
Májová 744/34, 068 01 Medzilaborce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dana Chripáková, nar. 21.11.1969, bytom Májová 744/34, 068
01 Medzilaborce,
II.

ustanovuje správcu: Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné,

III.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
IV.
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike,
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IV.
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike,
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti,
VI.
z b a v u j e dlžníka: všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze ( § 166a ) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 31.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020433
Spisová značka: 2OdK/56/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Beňová, nar. 20.5.1959, trvale
bytom 067 52 Čertižné 26, správcom ktorého je JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Petra
Nízkeho, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
12.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 276/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020434
Spisová značka: 2OdK/57/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Mríz, nar. 14.12.1954, trvale
bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 218, správcom ktorého je M&L insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2/3, 066 01 Humenné, IČO: 50 556 533, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu M&L insolvency,
k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, IČO: 50 556 533, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 12.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 277/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020435
Spisová značka: 2OdK/58/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Džupka, nar. 3.4.1957, trvale
bytom Čs. armády 364/8, 089 01 Svidník, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01
Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu SKP, k.s., so
sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 13.7.2017 na účet tunajšieho
súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 278/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020436
Spisová značka: 2OdK/59/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Ščerba, nar. 15.3.1975, trvale
bytom 090 05 Krajná Bystrá 65, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Ščerba L-STAVB, s miestom
podnikania 090 05 Krajná Bystrá 65, IČO: 41 707 206, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Emila
Čerevku, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
12.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 277/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020437
Spisová značka: 2OdK/60/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislava Skalková, nar. 5.3.1983,
trvale bytom Laborecká 37, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Stely
Wildeovej, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
13.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 280/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
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JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020438
Spisová značka: 2OdK/62/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Schniererová, nar. 16.9.1974,
trvale bytom Na Rúrkach 6223/39, 080 01 Prešov, správcom ktorého je INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom
kancelárie Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 48 003 506, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 48 003 506, preddavok vo
výške 500,- eur zložený dňa 14.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 294/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020439
Spisová značka: 2OdK/63/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Rudolf Puškár, nar. 27.8.1983,
trvale bytom Košická 2501/38, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Adriána
Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 14.7.2017 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 297/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020440
Spisová značka: 2OdK/64/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Bačovčin, nar. 17.8.1978,
trvale bytom Nemocničná 12, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mariána
Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, preddavok vo výške 500,- eur zložený
dňa 14.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 298/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
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K020441
Spisová značka: 2OdK/65/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Juročko, nar. 4.8.1979,
trvale bytom Antona Prídavku 26, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom
kancelárie Puškinova 17, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Správcovská a
poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Puškinova 17, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 18.7.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 304/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020442
Spisová značka: 38K/41/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martina Zálešáková, nar. 01.06.1981,
bydliskom Pionierska 982/6, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie 17. Novembra 37, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko,
s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, právne zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ
KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konania, takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na návrhu na vstup, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 14.07.2017 k sp. zn. 38K/41/2013 nasledovne:
je potrebné návrh na vstup do konania zo dňa 14.07.2017 doplniť odkazom na príslušné pohľadávky
zoznamu pohľadávok v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli Zmluvou o postúpení
pohľadávok zo dňa 22.03.2017 postúpené z veriteľa Všeobecná úverová banka, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, IČO 31 320 155 na nadobúdateľa EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02
Bratislava, IČO 35 724 803, a to predložením Prílohou č. 2 k Zmluve o postúpení pohľadávok zo dňa 22.03.2017,
je potrebné preukázať účinnosť Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.03.2017 uzatvorenej medzi
postupcom Všeobecná úverová banka, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155 a
postupníkom EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 v súlade s
bodom 1.1 a 4.1 predmetnej Zmluvy.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 1.8.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K020443
Spisová značka: 22K/10/2016
Okresný súd Trenčín vo veci začatého konkurzného konania vedeného na návrh navrhovateľa - veriteľa Slovenská
republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 2, 911 33 Trenčín, voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza, IČO 36 707 376, právne zastúpený
advokátskou kanceláriou JUDr. Alojz Baránik, advokát s. r. o. so sídlom Mateja Bela 8, 811 06 Bratislava, IČO 46 940
561 a advokátskou kanceláriou DEDÁK & Partners, s. r. o. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 50 735 764,
o návrhu Ľubomír Fábry, nar. 16.08.1955, trvale bytom Dolný Smokovec 58, 062 01 Vysoké Tatry, podnikajúci pod
obchodným menom Ľubomír Fábry - Stavebná údržba, s miestom podnikania 4. apríla 6, 972 43 Zemianske
Kostoľany, na pristúpenie do konkurzného konania, takto
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rozhodol
Povoľuje pristúpenie veriteľa Ľubomír Fábry, nar. 16.08.1955, trvale bytom Dolný Smokovec 58, 062 01 Vysoké
Tatry, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Fábry - Stavebná údržba, s miestom podnikania 4. apríla 6, 972
43 Zemianske Kostoľany do konkurzného konania vedeného na návrh veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 2, 911 33 Trenčín, voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti UNISTAV Bojnice spol. s
r.o. so sídlom Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza, IČO 36 707 376.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 1.8.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K020444
Spisová značka: 22NcKR/9/2017
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22NcKR/9/2017
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Rastislav Kotleba, Trenčianska Turná 835

nariaďuje pojednávanie
na deň 21.08.2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 117, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 1.8.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K020445
Spisová značka: 25K/9/2009
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Oldřich Holiš, nar. 05.06.1969, Lipová
693, Pata, správcom majetku ktorého je: JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, Piešťany, o
návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Oldřich Holiš, nar. 05.06.1969, Lipová
693, Pata, tak ako bol predložený súdu dňa 06.12.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.8.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K020446
Spisová značka: 25OdK/30/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Pagáčová, nar. 28.03.1977, Krajinská 2958/44,
Piešťany, podnikajúci pod obchodným menom Erika Pagáčová - ARRIVAL Int., IČO: 34 667 172, Krajinská 2958/44,
Piešťany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, Trenčín, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
Piešťany.

Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka: Erika Pagáčová, nar. 28.03.1977, Krajinská 2958/44,

II.

Konkurz sa uznáva za hlavné konanie.

III.
Do funkcie správcu sa ustanovuje: LawService recovery, k. s., Pribinova 381/23, Hlohovec, zn.
správcu: S 1731.
IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Súd zbavuje dlžníka dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) a to v rozsahu, v
akom sa neuspokojili v konkurze a v rozsahu dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia (§ 166b ZKR).
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
naďalej vymáhateľná voči
ručiteľovi
aleboniektorých
inej osobe,
ktorá
voči
dlžníkovi
zabezpečuje.
a o zmene
a doplnení
zákonov
na pohľadávku
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
63voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj
keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár, j) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa
môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť
vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu
sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území
Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.8.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K020447
Spisová značka: 25OdK/31/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Polakovič, nar. 28.04.1964, Trhová 1, Trnava,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Polakovič, IČO: 34 617 094, Ulica Štefánikova 112/22, Trnava,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Polakovič, nar. 28.04.1964, Trhová 1, Trnava.

II.

Konkurz sa uznáva za hlavné konanie.

III.

Do funkcie správcu sa ustanovuje: LexCreditor k. s., Hlavná 3, Trnava, zn. správcu: S 1636.

IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Súd zbavuje dlžníka dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) a to v rozsahu, v
akom sa neuspokojili v konkurze a v rozsahu dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia (§ 166b ZKR).
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej

kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
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iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj
keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár, j) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa
môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť
vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu
sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území
Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o

na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.8.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020448
Spisová značka: 25OdK/32/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Javor, nar. 28.08.1985, Novomestská
41/35, Sereď, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, Bratislava, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Javor, nar. 28.08.1985, Novomestská 41/35, Sereď.
II.

Konkurz sa uznáva za hlavné konanie.

III.
Do funkcie správcu sa ustanovuje: SKP, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, Trnava, zn.
správcu: S 1359.
IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Súd zbavuje dlžníka dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) a to v rozsahu, v
akom sa neuspokojili v konkurze a v rozsahu dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia (§ 166b ZKR).
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý68má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
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známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj
keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár, j) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa
môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť
vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu
sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území
Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť
vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu
sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území
Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.8.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K020449
Spisová značka: 25K/8/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv.
Gorazda 3002/3, 905 01 Senica, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905
01 Senica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv. Gorazda 3002/3, 905 01 Senica,
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.8.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K020450
Spisová značka: 36OdK/31/2017

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Kondlla, narodená 30.10.1974, trvale
bytom 908 42 Smolinské 34, podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Kondlla, s miestom podnikania 908 42
Smolinské 34, IČO: 44 923 163, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.02.2015, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Kondlla, narodená 30.10.1974, trvale bytom 908 42
Smolinské 34.
II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 3157/24, 924 01
Galanta, IČO: 47252308.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
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kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením,
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.8.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020451
Spisová značka: 36OdK/32/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Blažencová, narodená 08.03.1971, trvale
bytom Mirka Nešpora 581/7, 908 45 Gbely, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Blažencová, narodená 08.03.1971, trvale bytom Mirka
Nešpora 581/7, 908 45 Gbely.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie: Vajslová 11, 917 01 Trnava.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
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konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Obchodný vestník 150/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.08.2017
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho
spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
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vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.8.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020452
Spisová značka: 8K/11/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Burzík, nar. 03.05.1964, trvale
bytom 038 22 Slovenské Pravno 125, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Burzík stavebné zámočníctvo, s
miestom podnikania 038 22 Slovenské Pravno 125, IČO: 17 851 246, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
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zostatkov
v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 25.07.2017 ,
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I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 25.07.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 25.07.2017 ,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 25.07.2017 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 24.08.2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
21.09.2017 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa
na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava a Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,P.O.BOX 41, 850 05 Bratislava, že vo veci návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 21.09.2017 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č.
2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K020453
Spisová značka: 3OdK/42/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Rudolf Káčer, nar. 3.7.1988, trvale bytom Na Močiar
1125/28, 013 01 Teplička nad Váhom, správcom ktorého je: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie Republiky
16, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: Mgr. Lubomír
Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Lubomírovi Kadurovi, so sídlom kancelárie
Republiky 16, 010 01 Žilina preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 6.7.2017 a vedený pod položkou registra: 324, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
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a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020454
Spisová značka: 3OdK/43/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ján Škultéty, nar. 24.8.1968, trvale bytom Námestie
protifašistických bojovníkov 1705/1, 036 01 Martin, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 7.7.2017 a vedený pod položkou registra: 331, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020455
Spisová značka: 3OdK/44/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Peter Slovák, nar. 8.7.1952, trvale bytom Čierne 58,
023 13 Čierne, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: JUDr. Jozef Kadura,
so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Jozefovi Kadurovi, so sídlom kancelárie Republiky
16, 010 01 Žilina preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 7.7.2017 a vedený pod položkou registra: 329, rok: 2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: JUDr. Jozef Kadura,
so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.
Obchodný vestník 150/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.08.2017
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Jozefovi Kadurovi, so sídlom kancelárie Republiky
16, 010 01 Žilina preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 7.7.2017 a vedený pod položkou registra: 329, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020456
Spisová značka: 3OdK/45/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Martin Zborovančík, nar. 6.4.1982, trvale bytom 023
01 Oščadnica 939, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin,
takto

rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: Ing. Jaroslav Veréb,
so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Ing. Jaroslavovi Verébovi, so sídlom kancelárie
Mudroňova 43, 036 01 Martin preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 10.7.2017 a vedený pod položkou registra: 318, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020457
Spisová značka: 3OdK/46/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Zuzana Bučkuliaková, nar. 14.1.1986, trvale bytom
038 35 Valča 6, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina,
takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Zuzana Bučkuliaková, nar. 14.1.1986, trvale bytom
038 35 Valča 6, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina,
takto

rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: Mgr. Ing. Jana
Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Ing. Jane Hurinovej, so sídlom kancelárie
Pivovarská 20, 010 01 Žilina. preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 11.7.2017 a vedený pod položkou registra: 310, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020458
Spisová značka: 3OdK/47/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Miroslav Barčák, nar. 15.5.1971, trvale bytom 013
04 Dolná Tižina 5, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: Mgr. Richard Koiš
MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Richardovi Koišovi MBA, so sídlom kancelárie
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na
účet Okresného súdu Žilina dňa 12.7.2017 a vedený pod položkou registra: 343, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

82

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020459
Spisová značka: 3OdK/48/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Branislav Tatar, nar. 14.12.1979, trvale bytom
Gemerská 1623/1, 010 08 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Tatar B.T cargo, s miestom
podnikania Gemerská 1623/1, 010 08 Žilina, IČO: 4419880, správcom ktorého je: LawService Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47 817 003, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47 817 003.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47 817 003 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500
EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.7.2017 a vedený pod položkou registra: 348, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020460
Spisová značka: 3OdK/49/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ľubica Kráľová, nar. 24.1.1968, trvale bytom
Dušana Makovického 5099/8, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie
Uhoľná 9, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: JUDr. Mária
Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Márii Cabadajovej, so sídlom kancelárie Uhoľná 9,
010 01 Žilina preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina
dňa 14.7.2017 a vedený pod položkou registra: 349, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje,
v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K020461
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi:
Jaroslav Michalovič Elektrik, s miestom podnikania Rosina 865, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, uznesením č.k.
2R/1/2017-201 zo dňa 31.03.2017 reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi zastavil.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.08.2017 v spojení s uznesením Krajského súdu v B. Bystrici 41 CoKR
19/2017-259.

Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K020462
Spisová značka: 7R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi:
KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Areál Starej tehelne, Sučany, IČO: 36 239 631, uznesením č.k. 7R/1/2017240 zo dňa 31.03.2017 reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi zastavil.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 12.07.2017 v spojení s uznesením Krajského súdu v B. Bystrici 41 CoKR
18/2017-264.

Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K020463
Spisová značka: 8OdK/43/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Božena Gallová, nar. 05.01.1947, bytom Veľké
Rovné 194, 013 62 Veľké Rovné, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie: Raková 683, 023
51 Raková.
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.07.2017 a vedený pod položkou registra 328/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K020464
Spisová značka: 8OdK/44/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Jozef Mazáň, nar. 14.04.1953, bytom 023 35
Ochodnica 698, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43, 036 01 Martin.
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 10.07.2017 a vedený pod položkou registra 321/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K020465
Spisová značka: 7K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Maršo, nar. 18.08.1974, trvale
bytom mesto Žilina, adresa na doručovanie: Klincová 35, 821 08 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož,
so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
I.
Vyzýva úpadcu Petra Marša, nar. 18.08.1974, trvale bytom mesto Žilina, aby bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 7 dní od doručenia tejto výzvy, poskytol správcovi JUDr. Michalovi Brožovi, so sídlom kancelárie A.
Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho spravodlivo vyžadovať, najmä aby
predložil správcovi:
- účtovné knihy a účtovné doklady za obdobie rokov 2012 až do súčasnosti;
- účtovné závierky za obdobie rokov 2012 až do súčasnosti;
- výpis z listovVydáva
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- technické preukazy motorových
vozidielniektorých
vo vlastníctve
úpadcu;
- súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku, zásob a súpis85práv a iných majetkových hodnôt, ktoré vlastnil úpadca za
obdobie rokov 2012 až do súčasnosti vrátane všetkých úkonov týkajúcich sa dispozície s týmto majetkom;
- súpis majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách, účasť na podnikaní inej osoby, vrátane
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predložil správcovi:
- účtovné knihy a účtovné doklady za obdobie rokov 2012 až do súčasnosti;
- účtovné závierky za obdobie rokov 2012 až do súčasnosti;
- výpis z listov vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve úpadcu;
- technické preukazy motorových vozidiel vo vlastníctve (držbe) úpadcu;
- súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku, zásob a súpis práv a iných majetkových hodnôt, ktoré vlastnil úpadca za
obdobie rokov 2012 až do súčasnosti vrátane všetkých úkonov týkajúcich sa dispozície s týmto majetkom;
- súpis majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách, účasť na podnikaní inej osoby, vrátane
zmluvy o združení a zmluvy o tichom spoločenstve;
- nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa hnuteľného a nehnuteľného majetku;
- leasingové zmluvy, plnenie ktorých prebiehalo za obdobie rokov 2012 až do súčasnosti;
- úverové zmluvy, plnenie ktorých prebiehalo za obdobie rokov 2012 až do súčasnosti, vrátane prípadných záložných
zmlúv, ručiteľských záväzkov či iných písomných dokumentov zabezpečujúcich záväzky;
- ďalšie zmluvy, ktoré sú v súčasnosti v platnosti;
- súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom je alebo bol úpadca v období od r. 2012, s uvedením čísla
účtu
a označením peňažného ústavu, ktorý účet vedie, vrátane zmlúv o vedení týchto účtov, aktuálny stav na účtoch a v
pokladni úpadcu;
- listiny osvedčujúce registráciu na daňové účely, prípadne zrušenie tejto registrácie;
- akcie, zmenky alebo iné cenné papiere vo vlastníctve alebo v držbe úpadcu, prípadne uznania dlhu s doložkou
vykonateľnosti;
- zoznam súčasných zamestnancov;
- inventúrne zoznamy prípadne doklady o inventúrach vykonaných za obdobie rokov 2012 až do súčasnosti;
- mandátne zmluvy a splnomocnenia;
- zoznam všetkých súdnych, arbitrážnych a správnych konaní, v ktorých úpadca vystupuje ako žalobca, príp. ako
žalovaný;
- všetky rozhodnutia v súdnych, právnych a arbitrážnych konaniach, príp. iné tituly, ktoré môžu byť podkladom pre
výkon rozhodnutia;
- zoznam všetkých záruk, zriadených záložných práv, príp. zádržných práv, ktoré môžu zaťažiť majetok úpadcu;
- zoznam všetkých podaných podnetov na začatie trestného stíhania, v ktorých úpadca vystupuje ako poškodený;
- doklad o zániku BSM alebo o vyporiadaní BSM spolu so zoznamom majetku patriaceho do BSM.
II. Úpadcu poučuje, že v prípade, že svoju povinnosť poskytnúť správcovi súčinnosť nebude riadne
plniť, súd ho môže dať na návrh správcu s cieľom jeho vypočutia predviesť. Súčasne súd úpadcu poučuje, že
neplnenie povinností ustanovených v súvislosti s konkurzným konaním zákonom alebo na základe zákona môže
zakladať trestnoprávnu zodpovednosť úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K020466
Spisová značka: 5K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Radko Kravčuk, nar. 15.10.1966,
mesto Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5,
036 01 Martin, v časti o návrhu obchodnej spoločnosti EDYPLUS s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01
Piešťany, IČO: 36258881, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa, aby v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy doplnil a opravil podanie zo dňa 17.07.2017,
doručené súdu dňa 21.07.2017, spôsobom uvedeným v odôvodnení tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
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pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia
86 je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K020467
Spisová značka: 5K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom
kancelárie: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36795364, takto

rozhodol
Majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty, v doplnení zverejnenom dňa 26.01.2017 v
Obchodnom vestníku č. 18/2017, a to: osobné vozidlo PEUGEOT 406 3.0 V6, farba: zelená metalíza tmavá, VIN:
VF38CXFZE80555639, rok výroby 1998, v súpisovej hodnote 1.800,- eur, je správca povinný speňažiť v ponukovom
konaní týmto spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku,
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie (s fotografiami a podrobnejšou špecifikáciou majetku - počet najazdených
kilometrov, stav vozidla) predmetnú vec za 80% súpisovej hodnoty,
c)
lehota na podávanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a druhého kola ponukového konania nesmie byť nižšia ako je
80% súpisovej hodnoty majetku,
g)
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
h)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu,
i)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
j)
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci, sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sú na vlastné
prepravné náklady,
k)
v prípade neúspechu druhého kola ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho
pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K020468
Spisová značka: 6NcKR/4/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Bibiana Jahvodková, nar. 28.01.1990, bytom Horný
Hričov 181, 013 42 Horný Hričov, o návrhu na povolenie oddlženia, takto

rozhodol
Dlžníčku Bibianu Jahvodkovú, nar. 28.01.1990, bytom Horný Hričov 181, 013 42 Horný Hričov oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 31.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K020469
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie
Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o., Nobelova 48,
831 02 Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká republika,
IČO: 60 697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47 373 067,
právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, za účasti
pristupujúcich veriteľov na základe právoplatného rozhodnutia o pristúpení do konania: 4/ HDT SK, s.r.o. so sídlom
Borekova 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 884 088, 5/ C O M F E R R s.r.o., so sídlom Čenkovce 312, 930 39
Čenkovce, IČO: 31 431 046, 6/ HRASPO spol. s r.o., so sídlom Krejčího 40a, 627 00 Brno, Česká republika, IČO:
253 23 610 právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, 7/
LADCE Betón, s.r.o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, právne zastúpený: JUDr.
Marián Karásek, advokát, M.R.Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 922 556 8/ PROSPECT spol. s r.o.,
so sídlom J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100, právne zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská
& Štofková s.r.o., so sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, v časti o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie:
M.R.Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO 47 166 142, odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 690,68 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 690,68 eur
predbežnému správcovi: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: M.R.Štefánika 25, 036
01 Martin, IČO 47 166 142, z preddavku zloženého navrhovateľom na účet Okresného súdu Žilina dňa 19.08.2016 a
vedeného pod položkou D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 132 rok 2016, po právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa
odvolateľ domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K020470
Spisová značka: 3OdK/56/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana Poliaková, nar. 6.9.1986, trvale bytom 013 05 Lysica
162, podnikajúca pod obchodným menom Dana Poliaková, s miestom podnikania 013 05 Lysica 162, IČO:
43724841, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dana Poliaková, nar. 6.9.1986, trvale bytom 013 05 Lysica
162, podnikajúca pod obchodným menom Dana Poliaková, s miestom podnikania 013 05 Lysica 162, IČO:
43724841.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01
Liptovský Mikuláš.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka,
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
91
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na

prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov
sa vestník
neprihliada,
Obchodný
150/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.08.2017
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020471
Spisová značka: 3OdK/57/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefánia Poliaková, nar. 12.8.1964, trvale bytom Hollého
13/37, 034 01 Ružomberok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefánia Poliaková, nar. 12.8.1964, trvale bytom Hollého
13/37, 034 01 Ružomberok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefánia Poliaková, nar. 12.8.1964, trvale bytom Hollého
13/37, 034 01 Ružomberok.
II.

Ustanovuje správcu: Ing. Rastislav Palutka, so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia
o vyhlásení
konkurzu
v obchodnom
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikyvestníku.
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutéhoVydáva
preddavku
na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
právnej pomoci,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020472
Spisová značka: 3OdK/58/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Dana Šemrová, nar. 20.8.1972, trvale bytom Mierová
1086/7, 976 13 Slovenská Ľupča, podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Dana Šemrová, s miestom podnikania
Mierová 1086/7, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 44956304, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Dana Šemrová, nar. 20.8.1972, trvale bytom Mierová
1086/7, 976 13 Slovenská Ľupča, podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Dana Šemrová, s miestom podnikania
Mierová 1086/7, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 44956304.
II.
Ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým
podpisom
osobySlovenskej
oprávnenej
na podanie
elektronického
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prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020473
Spisová značka: 7K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982,
bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva správcovi Ing. Rastislavovi Palutkovi, LL.M., so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K020474
Spisová značka: 7K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982,
bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 81/2017 zo dňa 27.04.2017, a to:
1. nákladnéhoVydáva
motorového
vozidla
- IVECO
(dodávka
chladiarenská)
UNIJET
65C15
AUTO vestníku
S.P.A., ITA, farba:
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
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modrá svetlá, EČ: ZA275CL,
VIN:
ZCFC65A0005372141,
stav:
používané,
opotrebované,
rok výroby: 01.01.2002,
súpisová hodnota 1.000 eur,
100
2. nákladného motorového vozidla - IVECO (dodávka chladiarenská) 35 COLD CAR S.R.L., ITA, farba: žltá, EČ:
ZA032CV, VIN: ZCFC3570002178124, stav: používané, opotrebované, rok výroby: 01.01.1996, súpisová hodnota
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Na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 81/2017 zo dňa 27.04.2017, a to:
1. nákladného motorového vozidla - IVECO (dodávka chladiarenská) UNIJET 65C15 FIAT AUTO S.P.A., ITA, farba:
modrá svetlá, EČ: ZA275CL, VIN: ZCFC65A0005372141, stav: používané, opotrebované, rok výroby: 01.01.2002,
súpisová hodnota 1.000 eur,
2. nákladného motorového vozidla - IVECO (dodávka chladiarenská) 35 COLD CAR S.R.L., ITA, farba: žltá, EČ:
ZA032CV, VIN: ZCFC3570002178124, stav: používané, opotrebované, rok výroby: 01.01.1996, súpisová hodnota
1.000 eur,
3. nákladného motorového vozidla - IVECO (dodávka chladiarenská) 35.10 COLD CAR S.R.L., ITA, farba: žltá, EČ:
ZA264BD,VIN: ZCFC3570002177448, stav: používané, opotrebované, rok výroby: 01.01.1996, súpisová hodnota
1.000 eur,
4. osobného motorového vozidla - AUDI Q7 AUDI AG, DEU, farba: čierna metalíza, EČ: ZA500EI, VIN:
WAUZZZ4L87D002858, stav: používané, opotrebované, rok výroby: 13.03.2006, súpisová hodnota 8.000 eur,
je správca povinný zorganizovať dražbu, pričom bude primerane postupovať podľa ustanovení zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a dodrží nasledovné podmienky:
a)
dražba sa bude konať v priestoroch kancelárie správcu,
b)
každé z motorových vozidiel bude správca dražiť samostatne,
c)
oznámenia súvisiace s dražbou bude správca zverejňovať v Obchodnom vestníku, pričom oznam o
organizovaní dražby zverejní v Obchodnom vestníku tak, aby sa dražba nekonala skôr ako 20 dní od zverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku,
d)
dražobná zábezpeka pri dražbe vozidiel označených pod poradovými číslami 1, 2 a 3 bude určená vo
výške 200 eur a pri vozidle označenom pod poradovým číslom 4 vo výške 1.000 eur,
e)
najnižšie podanie bude stanovené minimálne vo výške súpisovej hodnoty speňažovaného majetku,
f)
náklady spojené s prevodom majetku bude znášať vydražiteľ.
V prípade neúspechu prvého kola dražby požiada správca súd o uloženie nového záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 1.8.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TABAKOLAND, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ventúrska 9, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 741 155
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2011 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení 3. kola verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty úpadcu
Ing. Vladimír Budiač, správca úpadcu TABAKOLAND, a.s. v konkurze, so sídlom Ventúrska 9, 811 01 Bratislava,
IČO: 35 741 155, v rámci konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I., pod spisovou značkou
3K/23/2011, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu oznamuje vyhlásenie III. kola verejného
ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorej súpis bol uverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. OV 148/2011 zo dňa 02.08.2011, značka K008600, a to v nasledovnom znení:
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí:

Druh: osobné motorové vozidlo
Výrobná značka: FIAT SEICENTO
EV.č.: BA 907 FX
VIN: ZFA18700000758787
Karoséria: AA sedan
Farba: červená
Rok výroby: 2001
Kategória: M1
Hmotnosť: 1200 kg
Súpisová hodnota majetku: 2.000 Eur
Stav: nepojazdné

Druh: osobné motorové vozidlo
Výrobná značka: FIAT PUNTO 1.2 8V
EV.č.: BA 344EO
VIN: ZFA18800002018851

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Karoséria: AA sedan
Farba: červená
Rok výroby: 2000
Kategória: m1
Hmotnosť: 1370 kg
Súpisová hodnota majetku: 3.000 Eur
Stav: nevyužívané 4 roky

Druh: motocykel
Výrobná značka: HONDA CBR 600F PC35
EV.č.: BA 503AH (pôvodne BA 031AE)
VIN: JH2PC35E92M303244
Karoséria: motocykel
Farba: strieborná metalíza svetlá
Rok výroby: 2002
Kategória: L3e
Hmotnosť: 387 kg
Súpisová hodnota majetku: 2.000 Eur
Stav: nepojazdný 7 rokov

Podmienky verejného ponukového konania:
Písomné ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku podľa tohto oznámenia môžu záujemcovia doručiť správcovi
v uzatvorenej obálke s vyznačením ,,3.kolo verejného ponukového konania – TABAKOLAND, a.s. v konkurze“
v lehote 15 dní, odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku, na adresu:
Ing. Vladimír Budiač
Seberíniho 1
821 03 Bratislava

Vyhodnotenie predložených ponúk správca zrealizuje v lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na ich predkladanie
za prítomnosti veriteľského výboru a následne s jeho súhlasom vyberie záujemcu, ktorý predloží najvyššiu ponuku
na odkúpenie hnuteľných vecí.
Správca si v III. kole verejného ponukového konania vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca si v III. kole verejného ponukového konania vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za nevýhodné.
Písomná ponuka musí obsahovať presnú identifikáciu záujemcu, jeho telefónny a e-mailový kontakt , celkovú
ponúknutú sumu, výšku zálohu, IBAN v prípade vrátenia zálohu.
Spoločne s písomnou ponukou na odkúpenie majetku je záujemca povinný sa preukázať finančným krytím
navrhovanej kúpnej ceny a najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk musí zložiť v prospech účtu
správcu, vedeného v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., IBAN: SK8411000000002628024357, zálohu vo výške
minimálne 30% navrhovanej kúpnej ceny. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie majetku musí byť aj doklad,
ktorým záujemca preukáže zaplatenie zálohu. Táto záloha bude záujemcom v prípade neúspechu v 3.kole
verejného ponukového konania vrátená späť, do 10 dní odo dňa vyhodnotenia.
Záujemca je súčasne so svoju ponukou a dokladom o zaplatení zálohu, povinný predložiť správcovi písomné
doklady osvedčujúce jeho identifikáciu (t.j. v prípade PO – výpis z obchodného registra SR podľa osobitného
predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace a v prípade FO – kópiu občianskeho preukazu, alebo pasu).
V rámci lehoty na predkladanie ponúk sú záujemcovia oprávnení vykonať obhliadku hnuteľného majetku,
predávaného v III. kole verejného ponukového konania po predchádzajúcom dohovore so správcom na tel. č. 0905
773 066, alebo emailom: spravca1175@gmail.com

Konkrétny termín, miesto a čas vyhodnotenia III. kola verejného ponukového konania bude pre záujemcov
o zúčastnenie sa, oznámený na požiadanie v kancelárii správcu.

Ing. Vladimír Budiač, správca
V Bratislave, 31.07.2017

K020476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kubalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2016 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
Na základe súhlasu jediného zástupcu veriteľov – ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO:
35 704 713, zo dňa 27.07.2017, s vylúčením majetku (obchodného podielu), týmto správca dňa 01.08.2017 vylúčil
zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného dňa 12.08.2016 v OV č. 156/2016, K018686 nasledujúcu súpisovú
zložku majetku a to z dôvodu, že náklady na speňažovanie tejto súpisovej zložky majetku by prevýšili možný
výťažok z predaja uvedeného majetku.

Poradové
číslo

Dátum
zápisu

Názov súboru/hnut. veci/nehnuteľnosť

Obchodný podiel v spoločnosti Sisa Trans, s.r.o.,

Počet Hodnota v Eur

Súpisová
hodnota v Eur

vo
výške
základného imania
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Obchodný podiel v spoločnosti Sisa Trans, s.r.o.,
IČO: 35 898 518, Vansovej 2, 811 03 Bratislava
05.08.2016

1

Deň vydania: 07.08.2017
základného imania
380.000,- Sk/
12.613,69,- Eur

0,- Eur

Ing. Vladimír Budiač, správca

K020477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Váczyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 55, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/34/2017 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/34/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Kiča, správca dlžníka: Viera Váczyová, nar. 01.07.1962, bytom Jilemnického 55, 900 31 Stupava,
oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 6OdK/34/2017 S1555
v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty
kica@akmisik.sk.
Mgr. Michal Kiča, správca

K020478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMICA KOMPLEX, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 526
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 3R/5/2011vedenom na majetok úpadcu
DOMICA KOMPLEX, s.r.o. “v konkurze“
so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 575 526,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 75732/B

Správca: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spis. značka súdneho spisu: 3R/5/2011
Dátum:

31.07.2017

Miesto konania:

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (sídlo kancelárie správcu úpadcu)

Čas konania:

10:20 hod.

Program:

1)

Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania

2)

Voľba predsedu veriteľského výboru

3)

Záver

Prítomní:
Správca: I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.,
Člen VV: Veriteľ OTP Faktoring Slovensko, s.r.o., so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008,
zastúpený JUDr. Petrom Gromom, advokátom, na základe plnomocenstva zo dňa 22.08.2012 – zastúpený
splnomocnencom na základe substitučného plnomocenstva zo dňa 28.07.2017 – Mgr. Veronika Baková,
advokátska koncipientka
Člen VV: Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 –
Ing. Jana Krutáková, na základe poverenia
Člen VV: Veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajšúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 –
zastúpená TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava – zastúpený splnomocnencom na
základe substitučného plnomocenstva zo dňa 28.07.2017 - JUDr. Ján Dolejš, advokátsky koncipient

Neprítomní:
Člen VV: Veriteľ PROTHERM Profesional, s.r.o.
Člen VV: Veriteľ ProCeram s.r.o. (pôvodne pod obchodným menom W.A.W. spol. s.r.o.)

K bodu 1):

Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania

Správca zvolal zasadnutie veriteľského výboru súčasne spolu s oznamom o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 132/2017 pod značkou záznamu K016628 dňa 12.07.2017, pričom
zasadnutie veriteľského výboru sa konalo bezprostredne po skončení tejto schôdze veriteľov v miestnosti, v ktorom
sa konala aj schôdza veriteľov.
Podľa ustanovenia § 38 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) členovia veriteľského výboru hlasujú na tomto zasadnutí
osobne.
Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú
prítomní traja jeho členovia, čo predstavuje väčšinu jeho členov.

K bodu 2):

Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca zvolal zasadnutie veriteľského výboru za účelom voľby predsedu veriteľského výboru úpadcu, nakoľko
pôvodnému predsedovi veriteľského výboru úpadcu, veriteľovi Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, funkcia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôvodnému predsedovi veriteľského výboru úpadcu, veriteľovi Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, funkcia
člena predsedu zanikla.
Správca navrhol z prítomných členov veriteľského výboru úpadcu do funkcie predsedu veriteľského výboru
úpadcu veriteľa OTP Faktoring Slovensko, s.r.o. a vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby
pristúpili k hlasovaniu.
O zvolení veriteľa OTP Faktoring Slovensko, s.r.o., so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008, za
predsedu veriteľského výboru hlasovali jednotliví prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:
Hlasovanie:
Za:
·
·
·

OTP Faktoring Slovensko, s.r.o. – 1 hlas
Slovenská konsolidačná, a.s. – 1 hlas
EOS KSI Slovensko, s.r.o. – 1 hlas

Proti:
·

Žiaden člen veriteľského výboru - nikto

Zdržal sa:
·

Žiaden člen veriteľského výboru - nikto

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor volí za svojho predsedu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DOMICA
KOMPLEX s.r.o. „v konkurze“ vedenej pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 3R/5/2011, člena
veriteľského výboru – veriteľa - OTP Faktoring Slovensko, s.r.o.“
Námietky: žiadne.
K bodu 3):

Záver:

Záverom sa slova ujal predseda veriteľského výboru, ktorý poďakoval správcovi za zvolanie zasadnutia veriteľského
výboru a prítomným členom veriteľského výboru poskytol priestor na otázky, resp. pripomienky, k voľbe predsedu
veriteľského výboru.
Vzhľadom na to, že žiaden z prítomných členov veriteľského výboru nemal otázky ani pripomienky, predseda
veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný, prítomným
členom veriteľského výboru poďakoval za účasť na zasadnutí veriteľského výboru a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo o 10:30 hod. ukončené.

V Bratislave dňa 31.07.2017
Za predsedu veriteľského výboru Úpadcu:

________________________________
JUDr. Peter Grom, advokát
Splnomocnenec
OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zastúpení Mgr. Veronika Baková
na základe substitučného plnomocenstva

K020479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(Ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU
I.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Milan Michalička, dátum
narodenia: 17.07.1953, trvalý pobyt: Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvalý pobyt: Hany Meličkovej 20, 841 05
Bratislava, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvalý
pobyt: Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) a Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S1313 bola ustanovená za správcu Úpadcu. Za deň vyhlásenia
konkurzu sa považuje deň 23.02.2016.
II. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU
II.I. ZÁKONNÉ USTANOVENIA
Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
Nezabezpečení veritelia
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Podľa § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
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(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov
oddelených podstát.

II.I. NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada Zástupcu veriteľov o schválenie Návrhu
rozvrhu zo dňa 31.07.2017 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:

Konečný rozvrh - všeobecne

P.
opis súpisovej zložky majetku
č.

spôsob
speňaženia

výťažok zo
speňaženia

celková výška
čistý
priradených p.p. vrátane
výťažok
odmeny správcu

1

Pohľadávky - zrážky z dôchodku úpadcu za obdobie konkurzu
(5/2016 - 7/2017)

3 222,80 €

528,99 €

2 693,81
€

2

Preddavok

663,88 €

108,98 €

554,90 €

3

Peňažné prostriedky v hotovosti

1 700,00 €

279,04 €

1 420,96
€

4

Nehnuteľnosť zapísaná na Liste vlastníctva č. 1860, katastrálne
územie: Dúbravka, obec: BA - m.č. DÚBRAVKA, okres: Bratislava
IV - pozemok, druh: záhrady, výmera: 398 m2, parcelové číslo:
4117/2

§ 92 ods. 1
písm d) ZKR

23 900,00 €

3 923,01 €

19
976,99 €

4

Nehnuteľnosť zapísaná na Liste vlastníctva č. 2501, katastrálne
územie: Karlová Ves, obec: BA - m.č. KARLOVÁ VES, okres:
Bratislava IV - stavba, popis: garáž, súpisné číslo: 3097, parcelové
číslo: 1669/26

§ 92 ods. 1
písm d) ZKR

13 300,00 €

2 183,09 €

11
116,91 €

42 786,68 €

7 023,11 €

35
763,57 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

109

Obchodný vestník 150/2017

P. Názov/meno a
č. priezvisko veriteľa

Konkurzy a reštrukturalizácie

prihlásená celková
suma pohľadávky
(EUR)

Deň vydania: 07.08.2017

percento uspokojenia
pohľadávky konečným
rozvrhom

výška uspokojenia
pohľadávky konečným
rozvrhom (EUR)

úhrn uspokojenia veriteľa
konečným rozvrhom
(EUR)

1

Slovenská republika 5 405,82 €
Krajský súd v Bratislave

19,48%

1 052,83 €

2

Slovenská republika 5 405,82 €
Krajský súd v Bratislave

19,48%

1 052,83 €

2 105,66 €

3

AQA Restaurant & Pub,
s.r.o.

165 564,07 €

19,48%

32 245,07 €

32 245,07 €

4

BPT LEASING, a. s.

7 254,31 €

19,48%

1 412,84 €

1 412,84 €

183 630,02 €

19,48%

35 763,57 €

35 763,57 €

ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE

P.
dátum uplatnenia
č.

Veriteľ

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Výška celkovej sumy
uplatnenej pohľadávky
proti podstate

Výška celkovej sumy
uznanej pohľadávky
proti podstate

Deň úhrady
pohľadávky proti
podstate

1

Mgr. Milena
14.03.2016-13.04.2017 Nosková správca

poštovné

20,25 €

20,25 €

rozvrh

2

Mgr. Milena
14.03.2016-25.03.2016 Nosková správca

bankové poplatky

74,00 €

74,00 €

rozvrh

3

3.10.2016

Mgr. Milena
Nosková správca

správny poplatok

16,00 €

16,00 €

rozvrh

4

3.10.2016

Mgr. Milena
Nosková správca

vyhotovenie notárom
osvedčených kópií

4,80 €

4,80 €

rozvrh

5

30.10.2016

Mgr. Milena
Nosková správca

vypracovanie znaleckých
posudkov

300,00 €

300,00 €

6.6.2017

6

Mgr. Milena
10.04.2017-23.05.2017 Nosková správca

osvedčenie podpisu
notárom

27,26 €

27,26 €

rozvrh

7

Mgr. Milena
23.05.2017-01.06.2017 Nosková správca

vypracovanie notárskych
zápisníc

812,37 €

812,37 €

rozvrh

Okresný súd
Bratislava I

Súdny poplatok vo výške
0,2 % za konkurzné
konanie

85,57 €

85,57 €

rozvrh

23.3.2017

Mgr. Milena
Nosková správca

Odmena správcu do prvej
663,88 €
schôdze veriteľov

663,88 €

rozvrh

10 5/2016-7/207

Mgr. Milena
Nosková správca

Odmena správcu za
161,14 €
speňažovanie (dôchodok)

161,14 €

rozvrh

Odmena správcu za
speňažovanie (hotovosť,
preddavok)

23,64 €

rozvrh

8

9

Mgr. Milena
11 22.04.2016-05.05.2016 Nosková správca

Mgr. Milena

23,64 €

Odmena správcu za

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Milena
Nosková správca

12 17.5.2017

Konkurzy a reštrukturalizácie
Odmena správcu za
speňažovanie
(nehnuteľnosti)

4 834,20 €

Deň vydania: 07.08.2017
4 834,20 €

rozvrh

7 023,11 €

Správca týmto žiada Zástupcu veriteľov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia Návrhu rozvrhu tento Návrh rozvrhu
schválil, alebo aby v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.
Schválenie Návrhu rozvrhu alebo uplatnenie odôvodnených námietok je potrebné doručiť na adresu kancelárie
Správcu: Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava.
V Bratislave, dňa 31.07.2017

Mgr. Milena Nosková

K020480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filipovič Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová pri Senci 346, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2012 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu Ing. arch. Martin Filipovič, nar.: 14.5.1968, bytom 900 50 Kráľová pri Senci 346, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 3K/36/2012 JUDr. Ing. Vladimír Neuschl so sídlom
kancelárie správcu Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, v súlade s pokynom veriteľského výboru
oznamuje vyhlásenie 3. kola ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu a to:
a. pohľadávka - právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu titulom zániku účasti úpadcu v spoločnosti FA
Architects, s.r.o.; dlžník: FA Architects, s. r. o., so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 909
668, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 34010/B;
súpisová hodnota majetku 5.643,- Eur.
V 3. kole nie je stanovená najnižšia hodnota odplaty.
Podmienky predaja:
Oznámenie o vyhlásení 3. kola verejnej obchodnej súťaže (ďalej v texte aj „oznámenie o vyhlásení súťaže“
v príslušnom gramatickom tvare) správca zverejňuje v Obchodnom vestníku, pričom od okamihu zverejnenia začína
plynúť lehota na predkladanie záväzných ponúk. Okamih zverejnenia sa určuje v súlade s § 199 ods. 9 ZKR.
Lehota na prekladanie záväzných ponúk je 15 dní.
Predpokladom účasti záujemcu vo verejnej obchodnej súťaži na predaj majetku je, že záujemca nemá voči
úpadcovi žiadne nevysporiadané záväzky.
Správca nie je povinný poskytovať záujemcovi informácie v súvislosti so speňažovaným majetkom, ktoré sú
dostupné z verejne dostupných registrov alebo ktoré sú inak verejne dostupné napr. prostredníctvom oficiálnych
internetových stránok verejných registrov alebo verejne dostupných databáz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Písomná záväzná cenová ponuka záujemcu na odkúpenie majetku vo verejnej obchodnej súťaži (ďalej v texte aj
„Ponuka“ v príslušnom gramatickom tvare):
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí sa vzťahovať na súpisovú zložku majetku, uvedenú vyššie,
c. musí obsahovať špecifikáciu predmetu postúpenia, ktorý musí byť zhodný so špecifikáciou súpisovej zložky
majetku uvedenej vyššie,
d. musí ako prílohu obsahovať vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi neeviduje žiadne nevysporiadané
záväzky,
e. v prípade, ak bude záujemcom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, musí byť k ponuke
priložený:

a. pri fyzickej osobe – podnikateľovi výpis zo živnostenského registra nie staršie ako 3 mesiace,
b. pri právnickej osobe - výpis z obchodného registra alebo z iného príslušného úradného registra, ktorý nie je
starší ako 3 mesiace

a. v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť záväznej ponuky
b. musí obsahovať stanovenie záväznej ponúknutej odplaty za postúpenie speňažovaného majetku v mene
Eur,
c. musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - verejná
obchodná súťaž – Ing. arch. Martin Filipovič “,
d. musí byť doručené na adresu správu najneskôr do konca lehoty na prekladanie ponúk uvedenej v oznámení
o vyhlásení súťaže.

Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk na adresu správcu správca (resp. ním splnomocnená osoba)
označí dátumom doručenia. Ponuka doručená správcovi je pre záujemcu záväzná až do skončenia verejnej
obchodnej súťaže nie je možné ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Na Ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže alebo na Ponuku, pri ktorej sa
zistí, že sú v nej uvedené nesprávne alebo zavádzajúce informácie, sa v rámci tejto verejnej obchodnej súťaže
neprihliada.
Ponuku je možné doručiť na adresu správcu:
a. osobne, v úradných hodinách správcu,
b. poštou prostredníctvom poštového prepravcu,
Ponuky nie je možné doručovať správcovi prostredníctvom elektronických prostriedkov a to ani v tom prípade, ak by
takéto ponuky boli podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
Na Ponuku, ktorá nebude doručená na adresu správcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
uvedenej v oznámení o vyhlásení súťaže, sa nebude prihliadať a to ani v tom prípade, ak bola odovzdaná na
poštovú prepravu do skončenia lehoty na prekladanie ponúk. Správca takého ponuky odmietne ako oneskorené,
o čom vyhotoví úradný záznam.
Ak obdrží správca viacero Ponúk od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú Ponuku, a to tú, v ktorej bude
ponúkaná odplata za postúpenie speňažovaného majetku najvyššia.
Správca je povinný o podaných Ponukách dodržiavať mlčanlivosť.
Otváranie obálok s Ponukami záujemcov sa uskutoční v kancelárii správcu. Správca o termíne otvárania Ponúk
oboznámi veriteľský výbor, pričom členovia veriteľského výboru majú právo sa zúčastniť na takomto otváraní obálok
s Ponukami. Termín otvárania obálok s Ponukami musí byť zo strany správcu určený najneskôr na 15. deň od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s Ponukami. Termín otvárania obálok s Ponukami musí byť zo strany správcu určený najneskôr na 15. deň od
uplynutia lehoty na predkladanie Ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení súťaže. Správca môže termín otvárania
obálok s Ponukami zverejniť v Obchodnom vestníku. O otváraní obálok s Ponukami sa vyhotoví úradný záznam
spolu s vyhodnotením toho ktorého kola verejnej obchodnej súťaže a spolu s určením úspešného záujemcu,
s ktorým správca uzatvorí zmluvu, a takýto záznam správca zašle prostredníctvom elektronických prostriedkov
veriteľskému výboru.
V prípade, ak v lehote na predkladanie Ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení súťaže nebude správcovi doručená
žiadna Ponuka, na ktorú sa bude prihliadať, správca nebude určovať termín otvárania obálok s Ponukami a v lehote
podľa druhej vety predchádzajúceho odseku vyhotoví úradný záznam, v rámci ktorého skonštatuje neúspešnosť
toho ktorého kola tejto verejnej obchodnej súťaže spolu s dôvodom neúspešnosti, pričom tento úradný záznam
správca zašle prostredníctvom elektronických prostriedkov veriteľskému výboru. Deň vyhotovenia úradného
záznamu podľa tohto odseku sa považuje za deň vyhodnotenia príslušného kola verejnej obchodnej súťaže.
Úspešným účastníkom verejnej obchodnej súťaže a jej víťazom sa stane ten záujemca, ktorý za postupovaný
majetok ponúkne najvyššiu odplatu pri dodržaní podmienok súťaže. Správca je oprávnený oznámiť úspešnému
záujemcovi prijatie jeho Ponuky a uzatvoriť s takýmto úspešným záujemcom zmluvy, na základe ktorej dôjde
k postúpeniu speňažovaného majetku.
Správca má právo v každom kole verejnej obchodnej súťaže odmietnuť všetky predložené Ponuky alebo ním
vyhlásené kolo verejnej obchodnej súťaže pred uplynutím lehoty na predkladanie Ponúk zrušiť, a to v obidvoch
prípadoch aj bez uvedenia dôvodu a to až do okamihu uzatvorenia zmluvy so záujemcom.
V prípade zhodnosti Ponúk záujemcov na rovnaký predmet kúpy za rovnakú kúpnu cenu, správca písomne vyzve
záujemcov na zvýšenie kúpnej ceny za ponúkaný majetok, spolu so stanovením primeranej lehoty. Víťazom
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne vyššiu cenu za odkúpenie speňažovaného majetku.
V takomto prípade sa postupuje primerane ako pri predkladaní Ponúk. O uvedenom správca vyhotoví úradný
záznam, ktorý založí do spisu správcu.
Lehota na oznámenie prijatia Ponuky je 15 dní odo dňa otvorenia Ponúk, pričom oznámenie prijatia / odmietnutia
Ponuky sa uskutoční písomne, a to poštou na adresu uvedenú v Ponuke, pričom lehota na oznámenie vybranej
Ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude v posledný deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. Ak
správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho Ponuku v lehote podľa tohto odseku, má sa za to, že jeho Ponuka
nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že jeho Ponuka bola prijatá, má sa za to, že
správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
Správca predloží úspešnému záujemcovi návrh zmluvy o postúpení majetku v súlade s týmito podmienkami
a reflektujúc Ponuku úspešného záujemcu. V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí so správcom zmluvy ani do
45 dní odo dňa predloženia návrhu zmluvy o postúpení majetku, má sa za to, že správca odmietol všetky v danom
kole verejnej obchodnej súťaže predložené Ponuky.
K postúpeniu majetku môže dôjsť až po uhradení celej navrhovanej odplaty záujemcom.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie so
správcom zmluvu o predaji majetku v lehote 15 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o predaji majetku, má správca
nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške záujemcom navrhovanej ceny.
V prípade, ak správca zruší vyhlásené kolo verejnej obchodnej súťaže, alebo ak správca odmietne všetky Ponuky,
nemá záujemca, ktorý sa do verejnej obchodnej súťaže zapojil, právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré
vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na verejnej obchodnej súťaži. Právo na náhradu škody, ako ani právo na
náhradu nákladov, ktoré boli vynaložené v súvislosti s účasťou na danom konaní nemajú ani záujemcovia, ktorých
ponuky boli odmietnuté.
Ďalšie informácie je možné poskytnúť osobne, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. čísle
02/59103900 alebo e-mailovej adrese office@patent-iurist.sk.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca
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K020481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Duga ml.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silvánska 418/18, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2k/25/2014_s 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2k/56/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(Ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU
I.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Duga ml., dátum narodenia:
10.05.1982, trvalý pobyt: Silvánska 418/18, 841 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Miroslav Duga ml., dátum narodenia: 10.05.1982, trvalý pobyt: Silvánska 418/18, 841 04 Bratislava, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Miroslav Duga ml., dátum narodenia: 10.05.1982, trvalý pobyt: Silvánska 418/18, 841 04
Bratislava (ďalej len „Úpadca“) a Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie: Zámocká 14, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S1313 bola ustanovená za správcu Úpadcu. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň
03.12.2014.

I.II. ČIASTKOVÝ ROZVRH
Dňa 02.05.2017 zverejnil správca v Obchodnom vestníku č. 83/2017 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „Oznam“). Vzhľadom
k tomu, že v lehote 30 dní od zverejnenia Oznamu nebola podaná námietka poradia pohľadávky proti podstate,
správca dňa 09.06.2017 zostavil čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, a to nasledovne:

Čiastkový rozvrh Miroslav Duga ml.

č.
spôsob
opis súpisovej zložky majetku
listu
speňaženia

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

nadobúdateľ

výťažok zo
speňaženia

výška
celková výška
priradených
odmena priradených p.p. čistý
pohľadávok proti
správcu vrátane odmeny výťažok
podstate bez
správcu
odmeny správcu

Nehnuteľnosti zapísané na
Liste vlastníctva č. 5205,
vedenom Okresným úradom
Myjava, katastrálny odbor,
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Myjava, katastrálny odbor,
k.ú.: Vrbovce, obec:
VRBOVCE:
1. Vrátnica, Druh stavby:
Poľnohospodárska budova,
Parcelové číslo: 1911/58,
Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 384156/2695285
2. Vodojem, Druh stavby:
Budova technickej
vybavenosti sídla , Parcelové
číslo: 1911/59,
Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 384156/2695285,
1

3. Čerpadlo, Druh stavby:
Budova technickej
vybavenosti sídla , Parcelové
číslo: 1911/60,
Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 384156/2695285,

§ 93 ods. 1 zák.
č. 7/2005 Z.z. v
znení
neskorších
predpisov

Milan Baláž,
dátum narodenia:
22.02.1955, trvalý 100,00 €
pobyt: Vrbovce
223

19,50 €

15,30 €

34,80 €

65,20 €

19,50 €

15,30 €

34,80 €

65,20
€

4. Čerpadlo, Druh stavby:
Budova technickej
vybavenosti , Parcelové číslo:
1911/61, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu:
384156/2695285,
5. Vodný zdroj, Druh stavby:
Budova technickej
vybavenosti sídla , Parcelové
číslo: 1911/62,
Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 384156/2695285
100,00 €

P.
Veriteľ
č.

1

Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Výška celkovej
prihlásenej sumy
pohľadávky

percento uspokojenia výška uspokojenia
úhrn uspokojenia
Výška zistenej
pohľadávky
pohľadávky
veriteľa čiastkovým
pohľadávky
čiastkovým rozvrhom čiastkovým rozvrhom rozvrhom

52 873,69 €

52 873,69 €

0,12%

65,20 €

65,20 €

č.
listu

právny dôvod vzniku pohľadávky proti
podstate

čas vzniku p. čas splatnosti p. čas uspokojenia p.
veriteľ p. p.
p.
p.
p.

výška p.
p.

1

Poštovné

2015

2015

2015

Správca

1,15 €

2

Poštovné

2015

2015

2015

Správca

17,00 €

3

Poštovné

2016

2016

2016

Správca

1,15 €

4

Odmena za speňažovanie

2016

2016

z rozvrhu

Správca

15,30 €
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Súdny poplatok za konkurzné konanie vo
výške 0,2 %

z rozvrhu

Deň vydania: 07.08.2017
Okresný súd
Bratislava I

0,20 €
34,80 €

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

II.I. ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
Nezabezpečení veritelia
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Podľa § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov
oddelených podstát.
II.I. NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada Zástupcu veriteľov o schválenie Návrhu
rozvrhu zo dňa 31.07.2017 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:

Konečný rozvrh - všeobecne (všeobecná podstata)

P.
č.

opis súpisovej zložky majetku

1

2

Miroslav Duga ml.

spôsob
speňaženia

výťažok zo
speňaženia

celková výška priradených p.p.
vrátane odmeny správcu

čistý
výťažok

Pohľadávky - zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie
konkurzu (12/2014 - 06/2017)

12 461,16 €

1 264,08 €

11 197,08
€

Preddavok

663,88 €

67,35 €

596,53 €
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13 125,04 €

Deň vydania: 07.08.2017
11 793,61
€

1 331,43 €

Názov/meno a
priezvisko veriteľa

percento uspokojenia
prihlásená celková suma
pohľadávky konečným
pohľadávky (EUR)
rozvrhom

výška uspokojenia pohľadávky úhrn uspokojenia veriteľa
konečným rozvrhom (EUR)
konečným rozvrhom (EUR)

Slovenská
konsolidačná, a.s.

54 674,49 €

15,02%

8 214,42 €

8 214,42 €

Advokátska kancelária
200,00 €
Miľík, s.r.o.

15,02%

30,05 €

30,05 €

Martin Vavrek

15,02%

3 056,49 €

3 056,49 €

15,02%

492,65 €

492,65 €

15,02%

11 793,61 €

11 793,61 €

20 343,76 €

Slovenská republika 3 279,00 €
Daňový úrad
78 497,25 €

ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE

P.
dátum uplatnenia
č.

1

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Výška celkovej sumy
uplatnenej pohľadávky
proti podstate

Výška celkovej sumy
uznanej pohľadávky
proti podstate

Deň úhrady
pohľadávky proti
podstate

Poštovné

11,60 €

11,60 €

rozvrh

Okresný súd
Bratislava I

Súdny poplatok vo výške
0,2 % za konkurzné
26,25 €
konanie

26,25 €

rozvrh

Veriteľ

Mgr. Milena
14.01.2015-31.03.2017 Nosková správca

2

3

9.12.2016

Mgr. Milena
Nosková správca

Odmena správcu do
prvej schôdze veriteľov

663,88 €

663,88 €

rozvrh

4

11.12.2014

Mgr. Milena
Nosková správca

Odmena správcu za
speňažovanie
(preddavok)

6,64 €

6,64 €

rozvrh

5

12/2014-06//2017

Mgr. Milena
Nosková správca

Odmena správcu za
speňažovanie (mzda)

623,06 €

623,06 €

rozvrh

1 331,43 €

Správca týmto žiada Zástupcu veriteľov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia Návrhu rozvrhu tento Návrh rozvrhu
schválil, alebo aby v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.
Schválenie Návrhu rozvrhu alebo uplatnenie odôvodnených námietok je potrebné doručiť na adresu kancelárie
Správcu: Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava.

V Bratislave, dňa 31.07.2017
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Mgr. Milena Nosková

K020482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Janovíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 21, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 60Odk/16/2017 - S 1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
60Odk/16/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ako správkyňa: JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, sídlo kancelárie: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený
v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03 1100 0000 0029 4304 2918.
Kauciu možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a čísla 60162017 ako špecifického symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.

K020483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čajkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 72/2016 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K 72/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dátum konania VV: 21.7.2017
Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, Bratislava
Začiatok zasadnutia: 11.00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 11.30 hod.
Prítomní:
Komerční banka, a.s., Na Příkope 33, 114 07 Praha 1, Česká republika konajúca prostredníctvom organizačnej
zložky Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky zastúpená Mgr. Mária Čerňanská – zástupca veriteľov
JUDr. Eva Bieliková – správca konkurznej podstaty úpadcu
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Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu
3. Záver
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zástupca veriteľov Komerční banka, a.s. Skonštatoval, že veriteľský výbor
je uznášaniaschopný v súlade s ust. § 107 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len
„ZKR“).
2. Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu
Úpadca je ženatý a v zmysle § 53 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu zaniklo úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov ( ďalej len „BSM“ ). Vzhľadom k tomu, že úpadca nemá ku dnešnému dňu vyporiadné BSM, správca
navrhol začať speňažovať majetok uvedený v súpise až po jeho vyporiadaní BSM. Správca vykoná vyporiadanie
BSM v súlade s ust. § 53 ZKR podaním návrhu na vyporiadanie BSM príslušným súdom. Vyporiadanie BSM je
správca oprávnený vykonať na základe dohody uzavretej len vo forme zmieru schváleného príslušným súdom.
Uznesenie 1:
Žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu predloží správca až po vyporiadaní BSM
úpadcu a jeho manželky.
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa:0
3. Záver
Zástupca veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a VV ukončil.
V Bratislave, dňa 21.07.2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––Mgr. Mária Čerňanská
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

K020484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Dobiaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škovránčia 2956/3, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Jarmila Čižmárová správkyňa týmo oznamuje veriteľom, že v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok
úpadcu Romana Dobiaša nar. 27.09.1961, trvale bytom Škovránčia 2956/3, Bratislava vedenom na Okresnom súde
Bratisalava I pod spisovou značkou 2K/24/2016 sa bude konať I. schôdza konkurzných veriteľov dňa 18.08.2017 o
11,00 hodine v sídle správcu na Kutlíkovej ulici č. 17, 85102 v Bratislave s týmto programom.: 1/ Otvorenie, 2/
Správa o priebehu konkurzného konania 3/ Správa o majetku úpadcu 4/ Rozhodovanie o výmene správcu 5/Záver.
Schôdze veriteľov sa môže zúčastniť veriteľ prihlásenej a zistenej pohľadávky s tým, že na konaní predloží
správkyni fyzická osoba platný doklad totožnosti a právnická osoba výpis z OR nie starší ako 5 dní a platný
dokad totožnossti štatutárneho zástupcu. Veriteľ sa môže nechať na schôdzi zastupovať v tom prípade
splnomocnenec predloží správkyni plnomocenstvo s overeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti .
JUDr. Jarmila Čižmárová,
správkyňa

K020485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Robert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jadrová 3226/7, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 6K/10/2017 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/10/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
Označenie úpadcu: Mgr. Robert Nagy, nar. 22.7.1972, bytom Jadrová 7, 821 02 Bratislava, sp. značka
Sp. zn. súdu: 6K/10/2017
Sp. zn. správcu: 6K/10/2017 S 1666

1.Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.03.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
20.03.2017 čiastka 55/2017 č. zverejnenia K006055 bol vyhlásený konkurz na majetok p. Mgr. Robert Nagy, nar.
22.07.1972, trvalý pobyt Jadrová 3226/7, 821 02 Bratislava, občan SR malý konkurz, čím sa tento subjekt stal
úpadcom (ďalej len „úpadca“ a “konkurz“). Zároveň týmto uznesením som bol ustanovený do funkcie správcu
úpadcu.
V predmetnom konkurze prihlásili svoje pohľadávky 3 nezabezpečení veritelia v celkovej výške 4935,71 EUR.
Všetky prihlásené pohľadávky boli zistené v prihlásenej výške.
Riadne zvolanej prvej schôdze veriteľov sa nezúčastnil žiaden veriteľ, preto ex lege je príslušný organ konkurzný
súd.
Súpis majetku
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V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil dňa 16.5.2017 súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý
bol následne dňa 22.5.2017 zverejnený aj v obchodnom vestníku čiastka 96/2017 pod č. K011100.
Majetok konkurznej podstaty tvorili nasledovné súpisové zložky majetku:
s.z.m.č.1 – finančná hotovosť v sume 2200 EUR
s.z.m.č.2 – preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR
s.z.m.č.3 - Pohľadávka z poistenia v NN, a. s. – odkupná hodnota zo Zmluvy o zmiešanom životnom poistení č.
41614091 v sume 3660,01 EUR

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne – správca vyžiadal od konkurzného súdu preddavok, od úpadcu hotovosť
a od poisťovne NN, a.s. odkupnú hodnotu zo Zmluvy o zmiešanom životnom poistení č. 41614091 písomne, pričom
po ich poukázaní tieto vložil na účet správcu pre konanie.
Uvedeným postupom správca získal do všeobecnej podstaty úpadcu sumu 6523,89 EUR.

2.Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre
nezabezpečených veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti s § 96, §98 a § 107 ods. 2 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 4935,71 EUR
Suma výťažku zo speňažovania: 6523,89 EUR
Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate (vrátane paušálnej odmeny správcu s DPH, správca nemá nárok na
odmenu zo speňažovania, nakoľko majetok speňažil pred 1.S.V.): 1202,61 EUR
Suma na rozvrhnutie: 4935,71 EUR (uspokojenie 100%)
Suma na vydanie úpadcovi: 385,57 EUR
KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Poradové číslo
1/ML

Veriteľ

Zistená suma

Mesto Lučenec
2/SlK
3/Vszp

Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Uspokojenie

402,28 EUR

402,28 EUR

300 EUR

300 EUR

4233,43 EUR

4233,43 EUR

Poučenie správcu: V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 spolu s ustanoveniami § 96, §97, § 98 a § 107 ods. 2
ZKR týmto predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem
zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. Zároveň týmto vyzývam veriteľov prihlásených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. Zároveň týmto vyzývam veriteľov prihlásených
a zistených pohľadávok v tomto konaní, aby poštou na adresu sídla správcu alebo elektronickým podaním na
e-mailovú adresu marek.glemba1@gmail.com oznámili svoje platobné údaje v rozsahu IBAN a prípadne variabilný
symbol, na ktorý budú v prípade schválenia konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané
finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich v konkurze prihlásených a zistených pohľadávok.
V Bratislave dňa 02.08.2017
JUDr. Marek Glemba, správca

K020486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALLEGOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 375 423
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2017 - S 1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis všeobecnej podstaty - pohľadávky
Por.
Opis súpisovej zložky majetku
č.

2.

3.

4.

Dlžník

Deň
Súpisová
zapísania
hodnota
do SM

Pohľadávka voči Macon Finance & Capital Ltd., Ascot House, Macon Finance & Capital Ltd.,
2 Woodberry Grove, London, N12 0FB, Spojené kráľovstvo Ascot House, 2 Woodberry Grove,
2 878,88
Veľkej Británie a Severného Írska v hodnote 2 878,88 EUR London,
N12
0FB,
Spojené
EUR
(ako 0,5% z nominálnej hodnoty pohľadávok vo výške 575 kráľovstvo
Veľkej
Británie
775 EUR), evidovaná ako úver.
a Severného Írska

Pohľadávka voči Lunares LLC, Yellowstone Rd., Cheyenne,
Lunares LLC, Yellowstone Rd.,
WY 82009, Spojené štáty americké v hodnote 473,60 EUR
473,60
Cheyenne, WY 82009, Spojené
(ako 0,5% z nominálnej hodnoty pohľadávok vo výške
EUR
štáty americké
256 000 Kč), evidovaná ako pohľadávka z obchodného styku.
Pohľadávka voči Marwood Invest LLC, 319 St. Coteau St.,
Pierre, South Dakota, Spojené štáty americké v hodnote 7 Marwood Invest LLC, 319 St.
7 397,00
397 EUR (ako 0,5% z nominálnej hodnoty pohľadávok vo Coteau St., Pierre, South Dakota,
EUR
výške 39 980 000,00 Kč), evidovaná ako pohľadávka Spojené štáty americké
z obchodného styku.

poznámka

21.07.2017

bez
poznámky

21.07.2017

bez
poznámky

21.07.2017

bez
poznámky

Súpis všeobecnej podstaty – peňažné prostriedky
Por.
Opis súpisovej zložky majetku
č.

5.

6.

Dlžník

Peňažné prostriedky na účte č. 6552172/0800 vedenom
Česká spořitelna, a.s.
v Česká spořitelna, a.s.

Peňažné prostriedky na účte č. 6554362/0800 vedenom

Česká spořitelna, a.s.

Súpisová
hodnota

Deň
zapísania do poznámka
SM

92,54 EUR 21.07.2017

159,84 EUR 21.07.2017
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Peňažné prostriedky na účte č. 6554362/0800 vedenom
Česká spořitelna, a.s.
159,84 EUR 21.07.2017
v Česká spořitelna, a.s.
Peňažné prostriedky na účte č. 1379812015/1111 vedenom UniCredit Bank Czech Republic
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka and Slovakia, a.s., pobočka 0,79 EUR 21.07.2017
zahraničnej banky
zahraničnej banky
Peňažné
prostriedky
na
účte
č.
Československá
obchodná
SK2275000000004024645565 vedenom v Československá
50,00 EUR 21.07.2017
banka, a.s.
obchodná banka, a.s.

bez
poznámky
bez
poznámky
bez
poznámky

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Správca úpadcu GALLEGOS s.r.o.

K020487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALLEGOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 375 423
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2017 - S 1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty č. 1
Zabezpečený veriteľ: DAMILOUS TRADING CO LIMITED, so sídlom: 40 Sofouli Chanteclair Building, 4th floor,
office /flat 408, 1096 Nicosia, Cyprus
Zabezpečené pohľadávky vedené v Zozname pohľadávok pod č. 3

Por.č. Opis súpisovej zložky majetku

1.

2.

Súpisová
hodnota

Pohľadávky voči WPB Capital s.d. v likvidaci,
Kamenná 835/11, Štýřice, Brno v hodnote 51 603,40
51.603,40
EUR (ako 1 % z nominálnej hodnoty pohľadávok vo
EUR
výške 5 160 339 EUR), evidované ako ostatné
pohľadávky
Pohľadávky voči WPB Capital s.d. v likvidaci,
Kamenná 835/11, Štýřice, Brno v hodnote 40 325,56
40.325,56
EUR (ako 0,7 % z nominálnej hodnoty pohľadávok
EUR
vo výške 4 032 556 EUR), evidované ako ostatné
pohľadávky

Zabezpečený veriteľ

Číslo
zabezp.
pohľadávky podľa
Poznámka
Zoznamu
pohľadávok

DAMILOUS
TRADING
CO
LIMITED, 40 Sofouli Chanteclair
3
Building, 4th floor 408 , 1096
Nicosia, Cyprus, ID: 256768

bez
poznámky

DAMILOUS
TRADING
CO
LIMITED, 40 Sofouli Chanteclair
3
Building, 4th floor 408 , 1096
Nicosia, Cyprus, ID: 256768

bez
poznámky

Dôvod zápisu: Pohľadávky úpadcu voči spoločnosti WPB Capital s.d. v likvidaci, Kamenná 835/11, Štýřice, Brno
v hodnote 51 603,40 EUR (ako 1 % z nominálnej hodnoty pohľadávok vo výške 5.160.339,00 EUR), evidované ako
ostatné pohľadávky a pohľadávky voči spoločnosti WPB Capital s.d. v likvidaci, Kamenná 835/11, Štýřice, Brno
v hodnote 40 325,56 EUR (ako 0,7 % z nominálnej hodnoty pohľadávok vo výške 4.032.556,00 EUR), zabezpečené
na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 30. 1. 2017 v prospech zabezpečeného veriteľa.
Deň zapísania majetku do oddelenej podstaty: 21. 7. 2017
Deň registrácie zabezpečovacieho práva: 16. 2. 2017
Čas registrácie zabezpečovacieho práva: 11:43:26
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Zabezpečená suma: 5 529 392,75 EUR
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K vyššie uvedeným súpisovým zložkám majetku (p. č. 1-2) sa vzťahuje nasledujúce prihlásené zabezpečovacie
právo:
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky dlžníka WPB Capital s.d. v likvidaci, Kamenná 835/11, Štýřice,
Brno, IČ: 25780450, ktorú uzatvoril dňa 30. 1. 2017 veriteľ s úpadcom. Záložné právo bolo registrované v
Notárskom centrálnom registri záložných práv dňa 16. 2. 2017 o 11:43:26, sp. zn. a označenie notára: N 77/2017,
sp. zn. NCRzp 4444/2017.
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Správca úpadcu GALLEGOS s.r.o.

K020488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Liptai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 913, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 291 546
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/10/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/10/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisnej zložky majetku:

iná majetková hodnota

Opis súpisovej zložky:
obchodný podiel v spoločnosti AQUAVIT s.r.o., so sídlom 925 84 Vlčany
913, IČO: 47624167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33655/T,
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

1,00 EUR

deň zápisu:

01.08.2017

V Trnave dňa 02.08.2017

Prvý správcovský dom, .k.s.
správca

K020489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čáčov 69, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 839 015
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28K/1/2017 S1256
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Straka, správca úpadcu Rastislav Vašek, nar. 11.02.1964, podnikajúci pod obchodným menom
Rastislav Vašek – MINIKOMPLEX, s miestom podnikania Čáčov 69, 905 01 Senica, IČO: 11 839 015, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č.k. 28K/1/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN:
SK20 1111 0000 0010 5825 2002, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Šali, dňa 01.08.2017
JUDr. Michal Straka, správca úpadcu

K020490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ježo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovská cesta 79/52, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2017 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Ivan Ježo, nar. 19.04.1971, trvale bytom Hlohovská cesta č. 79/52, 920 41
Leopoldov oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli
zapísané do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 135: veriteľ BPT LEASING, a.s., Drieňová 34, Bratislava, IČO: 31357814, prihlásená suma:
24.648,57 Eur
Pohľadávka č. 136: veriteľ BPT LEASING, a.s., Drieňová 34, Bratislava, IČO: 31357814, prihlásená suma:
27.892,56 Eur
Pohľadávka č. 137: veriteľ BPT LEASING, a.s., Drieňová 34, Bratislava, IČO: 31357814, prihlásená suma:
12.394,73 Eur
Ing. Marián Jelinek, správca
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K020491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Zábojníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1938/4, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/27/2017 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/27/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
V právnej veci dlžníka: Martina Zábojníková, bytom: Cintorínska 1938/4, 927 05 Šaľa – Veča, na majetok ktorej
bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/27/2017 v súlade s ustanovením § 85
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z., týmto oznamujem, že do správcovského spisu č. 25OdK/27/2017 S422, je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu,
v pracovných dňoch, v pondelok – piatok, od 8:00 do 12:00 hod. – od 13:00 do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia do spisu správcu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 033/7730 533.

JUDr. Alena Kaplanová, 921 01 Piešťany, Nám. 1. mája č. 14, ustanovená do funkcie správcu Uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/27/2017.
V Piešťanoch dňa 2. 8. 2017
JUDr. Alena Kaplanová, správca

K020492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Zábojníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1938/4, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/27/2017 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/27/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurzu JUDr. Alena Kaplanová
týmto
oznamuje a zároveň zverejňuje
číslo bankového účtu zriadeného pre účely konkurzu č. 25OdK/27/2017, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350,- EUR, v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

Číslo účtu je: IBAN:SK76 5200 0000 0000 1757 4991
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Piešťany.

V Piešťanoch, dňa 2. 8. 2017

K020493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orichová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o konaní 1. opakovanej dobrovoľnej dražby
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

Mgr. Ondrej Brláš

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Štefánikova trieda

b) Orientačné/ súpisné číslo

9

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1770

Zapísaný:

d) PSČ

94901
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IV.
B.

IČO/ dátum narodenia

Deň vydania: 07.08.2017

42 428 521

Označenie navrhovateľov

1. I. Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Mgr. Ondrej Brláš

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Štefánikova trieda

b) Orientačné/ súpisné číslo

9

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1770

Zapísaný:

d) PSČ

IV. IČO/ dátum narodenia

42 428 521

C.

Miesto konania dražby

Kancelária správcu, Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra

D.

Dátum konania dražby

23.08.2017

E.

Čas konania dražby

12:30

F.

Kolo dražby

1. opakované kolo dražby (celkovo druhé kolo)

G.

94901

Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1200 vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor pre okres
Trnava, obec: Suchá nad Parnou, k.ú.: Suchá nad Parnou, a to:
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/165, druh Záhrady o výmere 435 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/315, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/742, druh Záhrady o výmere 344 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/786, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/787, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
·
rozostavaný rodinný dom, so súpisným číslom 145, postavenom na pozemku parcely reg. „C“ č. 2363/315, druh Zastavané plochy
a nádvoria,
vo vlastníctve Monika Orichová, nar.: 07.01.1988, bytom Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava, v podiele 1/1.
(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H.

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom so súpisným číslom 145 postavený na parcele č. 2363/315, okres: Trnava, obec: Trnava, k.ú. Suchá nad Parnou
pozostáva zo suterénu, prízemia a poschodia. Dom bol skolaudovaný v roku 2013, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2014.
Dispozičné riešenie domu je nasledovné:
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Dispozičné riešenie domu je nasledovné:
V suteréne sa nachádza práčovňa, dva sklady a kotolňa.
Na prízemí sa nachádza kúpeľňa so sprchovým kútom, umývadlom a wc-misou. Na prízemí sa ďalej nachádza obývacia izba, hala s krbom,
kuchyňa, pričom kuchynská linka je demontovaná, sklad, zádverie a vstup do pivnice. Vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové, kotol je
demontovaný, zásobník TÚV taktiež demontovaný.
Na poschodí sa nachádza kúpeľňa s obmurovanou rohovou vaňou a wc-misou, umývadlom a bidetom, tri izby, šatník, hala so schodiskom,
terasa a balkón.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Stavba z roku 2014
Vek:
2017 - 2014 = 3 r.
Životnosť stavby:
100 r.
Predpokladaný
rok
zániku
stavby:
Opotrebenie:
3 r. * 100 %/100 r. = 3 %
Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I.

2114

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
ŽIADNE
Na liste vlastníctva sú uvedené nasledovné ťarchy a poznámky:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: P 18/16 - Na pozemky reg. C KN parc. č. 2363/165, 2363/315, 2363/786, 2363/787 a rozostavaný rodinný dom s.č.145 na parc. č.
2363/315: Oznámenie č. 0292/169/16/OVNP o začatí výkonu záložného práva (V 6382/2012) zo dňa 07.01.2016 v prospech oprávneného:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - 49/16
ČASŤ C: ŤARCHY
Záložné právo - na parc.reg.C KN č.2363/165, 2363/315, 2363/786, 2363/787 a rozostavaný rodinný dom s.č.145 na parc.reg.C KN
č.2363/315 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava , IČO: 00151653, V 6382/12 Zmluva o zriadení
záložného práva právoplatná dňa 19.12.2012, geometrický plán č.126/2011 úradne overený pod č.1429/2011 - v.z.319/12

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. arch. Dáša Hečková, Beethovenova 18, 917 08 Trnava, číslo znaleckého posudku 11/2017.
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na 192.000,- EUR, slovom jednostodeväťdesiatdvatisíc EUR

K.

Najnižšie
podanie

172.800,- EUR

L.

Minimálne
prihodenie

300,- EUR

M.

Dražobná
zábezpeka

a)
17.280,- EUR
výška

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:
1. Dražobníkovi:
·
V peniazoch:
·
prevodom na číslo účtu dražobníka,
·
vkladom v hotovosti na účet dražobníka,
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·
poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových služieb),
·
v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou.
·
Vo forme bankovej záruky.
1. Do notárskej úschovy:
·
V peniazoch,
b) spôsob zloženia
·
Vo forme bankovej záruky.
dražobnej
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi
zábezpeky
a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
Účet dražobníka č. IBAN: SK62 0900 0000 0051 2106 3350, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 36212016. Pri fyzickej osobe je nutné uviesť meno,
priezvisko a rodné číslo a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Mgr. Ondrej Brláš, upozorňuje prípadných
záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia
požiadavky zloženia zábezpeky.
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná
na účet príjemcu – dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

1.
2.
3.
c)
doklad
preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky

4.

5.
6.

pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude
pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet
dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na
účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod
podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej
zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na
výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu
a to bez výzvy dražobníka.
predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na
dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi.
pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.

d) lehota na zloženie dražobnej
Začína plynú dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.
zábezpeky

e)
vrátenie
zábezpeky

N.

Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou
peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
dražobnej Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu
(prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
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Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení
dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia
dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení
príklepu.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť
cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je
neprípustná.

Obhliadka
predmetu
(dátum)
O.

P.

dražby

Po telefonickom dohovore s dražobníkom
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať dražobníka telefonicky na : 0904 469 210

Miesto obhliadky

Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Suchá nad Parnou 145, 919 01 Suchá nad Parnou)

Organizačné
opatrenia

Preukázanie totožnosti

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa
osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká
pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych
vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s
právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje
povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku,
prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho
časti na vydražiteľa.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho
vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane
príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

1.

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
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tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár
a) titul

JUDr.

b) meno

Miriam

c) priezvisko

Danczi

d) sídlo

Štefánikova trieda 9
949 01 Nitra

Týmto Oznámením o dobrovoľnej dražbe vyhlasuje dražobník za podmienok uvedených v tomto oznámení
a zákone č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov dražbu.
V Nitre, dňa 01.08.2017

K020494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 611 940
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/2/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
vyhotovená v zmysle ustanovenia
§ 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len „ZKR“)

Dlžník: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39762/T
Spisová značka: 25R/2/2017
Dátum konania: 02.08.2017
Miesto konania: Hotel Holiday Inn Trnava, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava, sála Trias 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

132

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

Čas konania: 11:00 hod.
1) Otvorenie zasadnutia
Veriteľský výbor dlžníka sa zišiel na svojom prvom zasadnutí, na ktoré ho v súlade s § 128 ods. 1 ZKR zvolal
správca dňa 28.06.2017 zverejnením oznamu o jeho zvolaní v Obchodnom vestníku č. 123/2017 bezodkladne po
skončení schôdze veriteľov. Slova sa ujal Ing. Jakub Zlocha, komplementár správcu, ktorý privítal prítomných členov
veriteľského výboru:
a)

Róbert Puskajler, Ing. – osobne

b)

Roman kašuba, JUDr. – osobne

c)

Dobríková Jana- EKO Mišiak – osobne

a dlžníka
d)

UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o. v ktorého mene koná: Ing. arch. Peter Biensky – konateľ

2) Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby si spomedzi seba zvolili predsedu veriteľského výboru. Správca
navrhol za predsedu veriteľského výboru JUDr. Romana Kašubu. Následne správca dal hlasovať o tomto návrhu v
nasledujúcom znení:
„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru JUDr. Romana Kašubu“
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu a následne
konštatoval, výsledok hlasovania
ZA: 3 hlasy
PROTI: nikto
ZDRŽALO SA: nikto
NÁMIETKY: nikto
BOLO PRIJATÉ UZNESENIE č.1/2017: Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru JUDr. Roman
Kašuba.
Správca konštatoval, že za predsedu veriteľského výboru bol jednomyseľne zvolený veriteľ JUDr. Roman Kašuba,
nar. XX.XX.XXXX, bytom: Komenského 18A, Banská Bystrica, ktorý sa následne ujal vedenia zasadnutia
veriteľského výboru.
3) Prerokovanie žiadosti dlžníka ako predkladateľa reštrukturalizačného plánu o predĺženie lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní
Dlžník ako predkladateľ reštrukturalizačného plánu v súlade s ustanovením § 143 ZKR predniesol žiadosť aby
veriteľský výbor predĺžil lehotu dlžníkovi na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie o 60
dní, ktorú okrem iných skutočností odôvodnil najmä potrebou analyzovať a spracovať ekonomické výsledky dlžníka
za čo najaktuálnejšie obdobie a najreprezentatívnejšie obdobie v súvislosti s vyjadrením dlžníka o preferovanej
metóde reštrukturalizácie na ostatnej schôdzi veriteľov, a teda možnosti čo najrýchlejšieho uspokojenie v čo
najväčšej miere veriteľov dlžníka, ktoré má byť obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne, ktorý bude dlžník predkladať
na schválenie. Predseda veriteľského výboru dal na základe takto predloženej žiadosti správcu ako predkladateľa
plánu hlasovať o uznesení veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor z dôvodov uvedených predkladateľom plánu schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu
o predloženom návrhu a následne konštatoval, výsledok hlasovania
ZA: 3 hlasy
PROTI: nikto
ZDRŽALO SA: nikto
NÁMIETKY: nikto
BOLO PRIJATÉ UZNESENIE č.2/2017: Veriteľský výbor z dôvodov uvedených predkladateľom plánu
schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní.
4. bod programu: Záver
V závere týmto zasadnutím ustanovený predseda veriteľského výboru poďakoval Správcovi a ostatným členom
veriteľského výboru za ich účasť na prvom zasadnutí veriteľského výboru dlžníka.
V Trnave, dňa 02.08.2017, zasadnutie skončené o 11:10 hod.
Podpis predsedu veriteľského výboru:

____________________________________________
JUDr. Roman Kašuba, predseda veriteľského výboru

Prílohy:
1. Prezenčná listina zo zasadnutia veriteľského výboru
K020495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hloža 1164/2, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/77/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Miroslav Ďuriš, nar.: 24.05.1975, trvale bytom Hloža 1164/2, 018 61 Beluša
oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej
pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,00€ na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený v Československej obchodnej
banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, 02.08.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrej Jaroš – správca

K020496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hloža 1164/2, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/77/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Miroslav Ďuriš, nar.: 24.05.1975, trvale bytom Hloža 1164/2, 018 61 Beluša,
Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu 40OdK/77/2017 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv. Anny 361/20, 911 01
Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po telefonickom dohovore so
správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z Obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na zastupovanie),
resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
V Trenčíne, 02.08.2017
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K020497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hloža 1164/2, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/77/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Miroslav Ďuriš, nar.: 24.05.1975, trvale bytom Hloža 1164/2, 018 61 Beluša, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn.:. 40OdK/77/2017, zo dňa 21.07.2017, bol vyhlásený
konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Miroslav Ďuriš, nar.: 24.05.1975, trvale bytom Hloža 1164/2, 018 61 Beluša, Slovak
republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín, proc.
no: 40OdK/77/2017 dated on 21.07.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2017 zo dňa
28.07.2017. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.07.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
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This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin
no. 144/2017 on 28.07.2017. This resolution of the District court Trenčín became valid on 29th July of 2017.
The bancruptcys procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Andrej
Jaroš, správca., so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú
druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000
z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Andrej Jaroš,
správca, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be lodged separately.
The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according
the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an
expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be
considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
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JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K020498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hlísta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku OPAKOVANEJ dražby
č. 027/2017
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Miesto, dátum a čas vykonania opakovanej dražby:
Miesto dražby:

salónik S2 na prízemí v hoteli DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava

Dátum dražby:

31.07.2017

Čas vykonania dražby:

11:15 hod. – 11:23 hod.

Označenie dražby:
prvá opakovaná dražba

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hrachovište, katastrálne územie:
Hrachovište, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 260, a to konkrétne:
- rodinný dom so súpisným č. 258 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č.
554 o výmere 581 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parcely registra „C“ č. 553 o výmere 543 m2, druh pozemku: záhrady,
- pozemok parcely registra „C“ č. 554 o výmere 581 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
(ďalej len „predmet opakovanej dražby“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby:
a. Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby pre spoločnosť
Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, podľa V –
1627/2006,
b. Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu v zmysle Uznesenia Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38K/51/2016,
c. Záložné právo v prospech spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815
63 Bratislava, IČO: 36 854 140 (právny nástupca spoločnosti Československá obchodní banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066 ako
organizačnej zložky spoločnosti Československá obchodní banka, a.s., so sídlom Radlická 333/150, Praha
5, ČR, IČO: 00 001 350), podľa V – 1627/2006.

Opis predmetu opakovanej dražby/ Opis stavu predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 258, katastrálne územie Hrachovište
Predmetom opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý je podpivničený, s 1 nadzemným podlažím
a obytným podkrovím. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený je priamo prístupný z verejnej komunikácie.
Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1976.

Dispozičné riešenie:
Rodinný dom má jedno podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Základný pôdorys
predmetu opakovanej dražby je v tvare približne štvorca (s prístavbou malej verandy z južnej strany). Zo západnej
strany domu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu.

1.PP: kotolňa, schodisko, sklady, dielňa a garáž.
Zastavaná plocha 1.PP je 119,29 m2.

1.NP: prestrešený vstup, veranda, chodba so schodiskom, špajza, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2 izby.
Zastavaná plocha 1.NP je 117,34 m2.

2.NP: chodba so schodiskom, sklad, 2 izby, kuchyňa, nedokončená kúpeľňa s WC, terasa a balkón.
Zastavaná plocha 2.NP je 100,96 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:
Základy domu sú zhotovené ako základové pásy z betónu. Obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia,
1. podzemného podlažia a podkrovia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 450 mm, obvodové a
nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia nie sú opatrené vrstvou zvislej hydroizolácie. Priečky a deliace
konštrukcie sú v celom dome zhotovené z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky
sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC. Stropy nad 1. podzemným podlažím a nad 1. nadzemným
podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a strop nad podkrovím je zhotovený ako drevený s
doskovým záklopom a povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Schody vedúce z 1. nadzemného
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doskovým záklopom a povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Schody vedúce z 1. nadzemného
podlažia do 1. podzemného podlažia a tiež do podkrovia sú železobetónové, monolitické, s povrchom z cementovej
mazaniny. Strecha domu je sedlová, s dreveným krovom, doskovým záklopom a jednoduchým latovaním. Krytina
strechy je zhotovená z pôvodných dvojdrážkových pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody,
žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety
okien sú riešené tiež z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch zo striekaného brizolitu na
jadro z cementovej omietky, úroveň 1. podzemného podlažia (nad terénom) je opatrená pôvodným keramickým
obkladom. Okná sú na celom dome zhotovené ako drevené, dvojité – s doskovým ostením. Dvere sú na báze DT v
plechových zárubniach – hladké plné alebo zasklené. V rodinnom dome sa nachádza rozvod studenej a teplej vody
z centrálneho zdroja z pozinkovaného potrubia, svetelná a motorická elektroinštalácia a kameninové potrubie
kanalizácie smerujúce do trativodu. V čase obhliadky bol dom odpojený od inžinierskych sietí.

Predmet opakovanej dražby je neobývaný, čo ovplyvňuje celkový stav nehnuteľnosti vyžadujúci si rekonštrukcie.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 46/2017 zo dňa 06.04.2017, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Michaelou Dírerovou:
45.000,- EUR (slovom: štyridsaťpäťtisíc EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:
vložka č. : 72494/B
Licitátor:
Baňa

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984, Cintorínska 53, 968 01 Nová

Cena dosiahnutá vydražením:

35.200,- EUR (slovom: tridsaťpäťtisícdvesto EURO)

Mgr. Marek Piršel, správca

K020499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefeková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Podjavorinskej 1618/5 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/66/2017 S485
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Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/66/2017 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/66/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní týkajúceho sa
zahraničných veriteľov /čl. 40 a nasl./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Anna Štefeková, nar.
14.09.1954, Ľ. Podjavorinskej 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, občan SR oznamujem že bol na majetok
dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/66/2017 zo dňa 24.07.2017 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 145/2017 zo dňa 31.07.2017, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Anna Štefeková, born 14.09.1954, Ľ. Podjavorinskej 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic, my
duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 22OdK/66/2017 on the 24th July 2017 and promulgated in
the Commercial Bulletin No. 145/2017 dated 31th July 417 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying in
bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is
drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of
the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the
secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je
zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security
of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the
property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the
subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction
of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined by
the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Považskej Bystrici, dňa 31.07.2017/ In Považská Bystrica, on 31.07.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee

K020500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefeková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Podjavorinskej 1618/5 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/66/2017 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/66/2017
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22OdK/66/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Štefeková, nar. 14.09.1954, Ľ. Podjavorinskej 1618/5, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/66/2017, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú
tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
azitnik.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Alojz Žitník, správca

K020501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlo René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 879/24 879/24, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/67/2017 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/67/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní týkajúceho sa
zahraničných veriteľov /čl. 40 a nasl./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka René Pavlo, nar.
17.03.1976, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, občan SR oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/67/2017 zo dňa 24.07.2017 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 145/2017 zo dňa 31.07.2017, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
René Pavlo, born 17.03.1976, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, Slovak Republic, my duty is to inform
you, that District Court in Trenčín, No. 22OdK/67/2017 on the 24th July 2017 and promulgated in the Commercial
Bulletin No. 145/2017 dated 31th July 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying in
bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
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The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is
drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of
the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the
secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je
zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security
of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the
property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the
subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction
of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined by
the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Považskej Bystrici, dňa 31.07.2017/ In Považská Bystrica, on 31.07.2017
JUDr. Vladimír Žitník, správca/trustee

K020502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlo René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 879/24 879/24, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/67/2017 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/67/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty René Pavlo, nar. 17.03.1976, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, občan SR
pod sp. zn.: 22OdK/67/2017, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby
im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných dňoch
v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom vzitnik.skp@gmail.com, telefonicky na
t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K020503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Vladimír Macek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 424 / 9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná táto pohľadávka uplatnená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Prihlásená suma: 498,38 EUR.
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K020504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Čičmanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Energetikov 206/8, 971 01 Prievidza IV Kopanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/81/2017 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/81/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Ján Čičmanec, nar. 12.01.1977, trvale bytom
Energetikov 206/8, 971 01 Prievidza IV Kopanice, zastúpený Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 – Kancelária CPP v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch
pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, faxom na č. 032/7715063 alebo na č. tel. 032/771 5062.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K020505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Čičmanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Energetikov 206/8, 971 01 Prievidza IV Kopanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/81/2017 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/81/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu : Ing. Ján Čičmanec, nar.
12.01.1977, trvale bytom Energetikov 206/8, 971 01 Prievidza IV Kopanice, Slovenská republika, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/81/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
146/2017 dňa 01.08.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii /ďalej len SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80
Trenčín, Slovenská republika k sp. zn. 40OdK/81/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná
na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je
možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa
v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávku,
inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo
a pobyt nie je známy z dokumentov. dlžníka.
JUDr. Vladimír, Fraňo, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Ing. Ján Čičmanec, born 12.01.1977, adress, Energetikov 206/8, 971 01 Prievidza IV Kopúanice, Slovak
republic. I am obligatetto inform you that with the resolution of the Dictrict Court in Trenčín, No 40OdK/81/2017
published in the Government Journal No 146/2017 on 01.08.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in
one original to the adress JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovak Republic and in one original to the District court Trenčín (Okresný súd Trenčín) Piaristická 27, 911 80
Trenčín, Slovak Republic, to the file No. 40OdK/81/2017. Registration that not be delivered on time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other rights
associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securites have to lodge their claims with securite
in a time perion of 45 days beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain
conditions or creditors who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with
security rigthapplicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be
filed in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be
considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his
claim the information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the
Bankrupt, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate,
total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claim depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the
registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be
lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy,
trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by
the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum of claim
shall determine bankruptcy truste with professional diligence. Dokuments poving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In casa a non – financial claim is lodged, an
expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated
a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or
reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an adress of a branch office in the
Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise
delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form,
which was delivered to truste or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing
creditors, whose office and residence is unknown from the documents ot the Bankrupt.
JUDr. Vladimír Fraňo, bankruptcy trustee
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K020506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trembecki Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urbárska 946/6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/12/2017 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/12/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Byt a
nebytový
priestor

Všeobecná
podstata

Byt č. 5 vo vchode č. 6, na 3.p. v dome súp.č.
30946 na ul. Urbárska v Prievidzi spoluvlastník v 1/2-ici, LV č. 7432
20000.00
spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a
pozemku 70/3365

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

Bezdôvodné obohatenie - pohľadávka vo
výške 2 442,74 € je uplatňovaná na
Okresnom súde Prievidza pod sp.zn.
16Csp/58/2016

2442.74

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

Bezdôvodné obohatenie - pohľadávka vo
výške 1 356,06 € je uplatňovaná na
Okresnom súde Prievidza pod sp.zn.
7Csp/57/2016

1356.06

Nie

K020507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám . SNP 35/33, 972 41 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/20/2017 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/20/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

žiaden majetok

K020508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám . SNP 35/33, 972 41 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/20/2017 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/20/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

žiaden majetok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

149

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

K020509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám . SNP 35/33, 972 41 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/20/2017 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/20/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Mikuš, nar. 10.12.1976, bytom Nám. SNP 35/33, 972 41 Lehota pod
Vtáčnikom, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.4.2017 priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka zo dňa 6.7.2017, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Mikuš, nar. 10.12.1976, bytom Nám. SNP 35/33, 972 41 Lehota pod
Vtáčnikom končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Mikuš, nar. 10.12.1976, bytom Nám. SNP
35/33, 972 41 Lehota pod Vtáčnikom, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.
V Trenčíne, dňa 2.8.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Mikuš

K020510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka teraz Vyšná Slaná 2879/40 teraz 69, 049 25 Trenčín teraz
Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o nasledovnú súpisovú hodnotu majetku č. 92 - peňažná
hotovosť v sume 320,80 EUR predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 02.08.2017

K020511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Číčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 106, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

150

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/43/2015S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku

Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670 správca úpadcu
Helena Číčová, nar.: 01.04.1959, bytom: Bošáca 106, 913 07 Bošáca oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty (príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo mzdy); ako aj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.

Poučenie:
Veriteľský výbor, nezabezpečení veritelia a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený
do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Mgr. Marek Piršel - správca

K020512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac apríl 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 59,76 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 22.5.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K020513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
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Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac máj 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 59,76 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 20.6.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K020514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Halan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2015 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac máj 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 176,10 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 9.6.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K020515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac apríl 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 196,82 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.5.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K020516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac máj 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 245,82 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.6.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K020517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Švancara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 380/25, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/8/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/8/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
zo dňa 01.08.2017
Sp. zn. 38K/8/2014
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle
ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 30.09.2015 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“)
nasledovné Oznámenie o dražbe:
Označenie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr,
vložka číslo: 578/S, značka správcu: S 1240, správca úpadcu Miroslav Švancara, nar. 16.11.1970, bytom
Partizánska 380/25, 907 01 Myjava, Slovenská republika
Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby: 13.09.2017
Čas konania dražby: 09.30 hod.
Kolo dražby: Prvé
Predmet dražby: Nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 2605, okres: Myjava, obec: Brestovec,
katastrálne územie: Brestovec ako PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parcela č. 34824 o výmere 424m2, zastavané plochy a nádvoria;
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parcela č. 34825 o výmere 140m2, zastavané plochy a nádvoria;
STAVBY
stavba so s.č. 181 stojaca na parcele 34825, Rodinný dom, DOM (popis stavby)
Vlastník: Švancara Miroslav r. Švancara, Partizánska 380/25, Myjava, PSČ 907 01, SR, dátum narodenia:
16.11.1970; Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží vrátane príslušenstva.
Ppis predmetu dražby
Pozemky: Pozemky sú zastavané RD s.č. 181, tvoria dvor a záhradu. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území
– obytnej časti obce v zástavbe bežných rodinných domov. Prístup je po nespevnenej miestnej komunikácii, terén
rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS z ulice. Dostupnosť centra okresného mesta je prímestskou
autobusovou dopravou a vlakom, kde je kompletná občianska vybavenosť. Uvažované je s povyšujúcim faktorom –
zvýšený záujem o kúpu pozemkov, redukujúcim faktorom je tvar pozemku.
Rodinný dom: Dom sa nachádza na okraji centrálnej časti obce Brestovec, okres Myjava, cca. 300 m od obecného
úradu v zástavbe rodinných domov štandardného vybavenia. Dom je prístupný po štrkom spevnenej miestnej
komunikácii, terén je rovinatý. Možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu, v obci je základná
občianska vybavenosť, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 4,20 km, doprava v obci je prímestská
autobusová a vlak. Dom je v stave nedokončenej rekonštrukcie, poškodený, neobývaný, bez vybavenia, orientácia
obytných miestností na juh a východ. Možnosť rozšírenia súčasnej zástavby minimálna. V mieste je tiché prostredie,
prírodné lokality do 1 km. Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, má jedno nadzemné podlažie,
sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. K domu bolo predložené potvrdenie o veku domu
vydané Obcou Brestovec, kde je uvedené, že dom bol postavený pred rokom 1900, uvedený vek zodpovedá
použitým stavebným materiálom, dom je neobývaný v stave nedokončenej rekonštrukcie. Dom pozostáva z jednej
bytovej jednotky s jednou izbou, dispozičné riešenie podlažia je zakreslené v prílohe posudku. Vnútorné rozvody
elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením.
Využitie nehnuteľnosti: Dom veľkosťou zastavanej plochy a veľkosťou okolitého pozemku je predurčený pre
celoročné bývanie, resp. ako rekreačný domček. Iné využitie sa nedá predpokladať.
Prípadné riziká spojené s využívaním nehnuteľnosti, závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené
s nehnuteľnosťou: Okrem tiarch uvedených na LV, rizikom je nedokončenosť a stavebnotechnický stav stavby.
Opis stavu predmetu dražby: Pri miestnej obhliadke bolo zistené poškodenie prvkov dlhodobej životnosti, a to na
viacerých miestach obvodového nosného muriva boli zistené praskliny; v prevažnej časti má dom opadané
vonkajšie fasády, pôvodné prvky krátkodobej životnosti sú na konci svojej životnosti, nedokončené rekonštrukčné
práce, dom je bez vnútorného vybavenia. Vzhľadom na vek, poškodenosť resp. nedokončenosť
a stavebno-technický stav domu je uvažované s maximálnou životnosťou 150 rokov. Technické riešenie: - Základy –
kamenné – bez izolácie – Zvislé nosné konštrukcie – murované z iných materiálov – nepálenej tehly v skladobnej
hrúbke nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie – tehlové – Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným
podhľadom drevené trámové – Strecha – krovy – väznicové sedlové; krytiny strechy na krove – pálená škridlová;
klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty – nevyskytujú sa –
Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – vápenné šťukové – poškodené; - Úpravy vnútorných povrchov –
vnútorné omietky – vápenné štukové – nedokončené; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min. do výšky
1,35 m výšky – Výplne otvorov – dvere – plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná – dvojité drevené s doskovým
ostením – Podlahy – Podlahy obytných miestností – betónové s poterom – použitá je porovnateľná položka; dlažby
a podlahy ost. miestností – keramické dlažby – Vybavenie kúpeľní – samostatná sprcha – Vnútorné rozvody vody –
z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja – Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové
potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná; elektrický rozvádzač
– s automatickým istením.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby zapísanom na LV č. 2605 pre k.ú. Brestovec podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“ viaznu
nasledovné ťarchy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/8/2014 zo dňa: 31.3.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Miroslav Švancara (16.11.1970), ul. Partizánska 380/25, 907 01 Myjava v zmysle Z 552/16 – p. č.
zmeny 249/16;

§ 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka: „Pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je
v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé (ďalej len „prednostný záložný
veriteľ“), sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov“, t.j. úspešný vydražiteľ za
splnenia podmienok predpokladaných oznámením o dražbe nadobudne predmet dražby nezaťažený akýmikoľvek
ťarchami [záložnými právami].
§ 93 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva
okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie
právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“
Spoločná dražba

nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby: Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č.
35/2017, ktorý vypracoval Ing. Ján Greguš, súdny znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre Odbor stavebníctvo a odvetvie Odhad hodnoty
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914437.
Cena zistená znalcom: 9.700,00 EUR
Najnižšie podanie: 9.700,00 EUR
Minimálne prihodenie: 300,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 900,00 EUR
Sôsob zloženia dražobnej zábezpeky: (i) Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet vedený pre konkurznú vec
38K/8/2014;((ii) V hotovosti do pokladne správcu;
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK96 1100 0000 0029 1168 0077 s poznámkou ZÁBEZPEKA
Adresa na zloženie dražobnej zábezpekyV deň konania dražby na adrese sídla notára JUDr. Zory Belkovej, Na
Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica k rukám správcu.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo
výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka; Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby alebo v hotovosti v deň dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydraženímVydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
v hotovosti do pokladne správcu alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet SK96 1100 0000 0029
1168 0077 vedený v Tatra banke, a.s. a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Lehotu na zaplatenie ceny
dosiahnutej vydražením nie je možné predĺžiť.
Obhliadka predmetu dražby: 28.08.2017 o 10.30 hod.
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Miesto obhliadky: V mieste Predmetu dražby /viď opis predmetu dražby
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky
prostredníctvom emailovej žiadosti na elektronickú adresu správcu: office@ssr.sk alebo telefonicky na číslo: + 421
48 471 73 39.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčenia odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú
aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá
vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 zodd
(ods.2) „V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).“
(ods.3) „Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.“
(ods.4) „Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.“
(ods.5) „Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.“
(ods.6) „Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.“
Notár osvedčujúci priebeh dražby :

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
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K020518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krušpán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 53, 935 31 Horná Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1956
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/4/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Ján
Krušpán, nar. 03.05.1956, bytom Hlavná 53, 935 31 Horná Seč, oznamuje, že do príslušného správcovského spisu
je možné nahliadať v hore uvedenej kancelárii správcu, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín (pondelok –
piatok: od 09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:30). Je potrebné dohodnúť si termín vopred na tel. č. 02/5949 0650
alebo e-mailom: mbizon@bizon.sk.
V Nitre dňa 02.08.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K020519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krušpán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 53, 935 31 Horná Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1956
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/4/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Ján
Krušpán, nar. 03.05.1956, bytom Hlavná 53, 935 31 Horná Seč, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely
popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno skladať kauciu podľa ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) ZKR. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, IBAN: SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 02.08.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
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K020520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Komárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 166, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/23/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Eva
Komárová, nar. 25.11.1984, bytom 951 94 Hostie 166, oznamuje, že do príslušného správcovského spisu je možné
nahliadať v hore uvedenej kancelárii správcu, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín (pondelok – piatok: od
09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:30). Je potrebné dohodnúť si termín vopred na tel. č. 02/5949 0650 alebo
e-mailom: mbizon@bizon.sk.
V Nitre dňa 02.08.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K020521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Komárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 166, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Eva
Komárová, nar. 25.11.1984, bytom 951 94 Hostie 166, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely popretia
prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno skladať kauciu podľa ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm.
b) ZKR. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN:
SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 02.08.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K020522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 11, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/19/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/19/2017
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1770, ako správca dlžníka: Renáta Kollárová, nar.: 19.07.1972, bytom Kyjevská 11, 934
05 Levice v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- EUR na účet č.SK34 1100 0000 0029 4800 8081, BIC: TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s.;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Ondrej Brláš, správca

K020523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kmeť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 226, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Juraj Kmeť, nar. 22.02.1974, bytom 956 01 Bojná 226, oznamuje, že do príslušného
správcovského spisu je možné nahliadať v hore uvedenej kancelárii správcu, a to v pracovných dňoch počas
úradných hodín (pondelok – piatok: od 09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:30). Je potrebné dohodnúť si termín vopred
na tel. č. 02/5949 0650 alebo e-mailom: mbizon@bizon.sk.
V Bratislave dňa 02.08.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K020524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kmeť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 226, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Juraj Kmeť, nar. 22.02.1974, bytom 956 01 Bojná 226, oznamuje účastníkom konania číslo účtu
pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno skladať kauciu podľa ustanovení § 167l ods. 5 v spojení
s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

159

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

V Bratislave dňa 02.08.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K020525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu LENCOS, spol. s r.o., Nádražný rad 28, 934 01 Levice, IČO: 34 097 805, v
zmysle §76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, doplňuje súpis oddelenej podstaty
v prospech ČSOB a.s.:
Zabezpečený veriteľ: Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
Pohľadávka veriteľa vo výške: 568 075,38 EUR
Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod č.: 31

Popis

Miesto uloženia

Súpisová hodnota

Rozpracovaná výroba

Nádražný rad 28, Levice

17 530,50 €

v Nitre dňa 31.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
Správca

K020526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu LENCOS, spol. s r.o., Nádražný rad 28, 934 01 Levice, IČO: 34 097 805, v
zmysle §76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, doplňuje súpis oddelenej podstaty
o pohľadávky úpadcu zabezpečené v prospech ČSOB a.s.:
Zabezpečený veriteľ: Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
Pohľadávka veriteľa vo výške: 568 075,38 EUR
Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod č.: 31
Istina

Dátum
splatnosti

272,64€

04.05.2015

191,37€

03.01.2015

Dlžník

Právny dôvod

KARTOMA, s.r.o., Zelená 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 563 374

Neuhradená
332150104

WEMAL Int., s.r.o., Križná 24, 811 07 Bratislava, IČO: 35 830 018

Neuhradená faktúra č. 24729

WEMAL Int., s.r.o., Križná 24, 811 07 Bratislava, IČO: 35 830 018

Neuhradená faktúra č. 330170084 14€

faktúra

ESTERAZ, s.r.o., Nešporova 1284/21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 342
Neuhradená faktúra č. 14001
946

č.

93,60€

01.03.2017
16.01.2014

LEVSTAV-LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36 524 735

Neuhradená faktúra č. 332160217 435,93€

14.09.2016

MRAVA, s.r.o., Priečna 832, Spišský Štiavnica 059 14, IČO: 36 512 231

Neuhradená faktúra č. 13178

30,02€

31.12.2015

LIGNUM MS s.r.o., Areál PPS 1743, 962 12 Detva, IČO: 44 180 942

Neuhradená faktúra č. 332160198 31,64€

28.12.2016

Ignác Kušnier Ing., Klačno 351, 972 15 Klačno

Súdny spor 14Rob/63/2008

15002,06€

v Nitre dňa 31.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

K020527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu LENCOS, spol. s r.o., Nádražný rad 28, 934 01 Levice, IČO: 34 097 805, v
zmysle §76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, doplňuje súpis všeobecnej
podstaty o nasledovné hnuteľné veci:

Popis
Odsávacie zariadenie
Odprašovač profi
Odsávacie zariadenie
Odsávacie zariadenie
Odsávacie zariadenie
Odsávacie zariadenie
Centrálne odsávacie zariadenie
Silofilter FZS-30-36
Vzdušník 20001 s armatúrou
Zariadenie odsávacie
Kompresor Premium
Kompresorová stanica
Kompresor PKS 50-2

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Miesto uloženia
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

Súpisová hodnota
604,60 €
301,40 €
782,80 €
1 991,60 €
1 472,60 €
6 373,20 €
8 032,20 €
233,27 €
663,00 €
44,00 €
363,80 €
2 987,40 €
50,00 €

1

Inv. číslo Dátum zaradenia
9
245
308
309
33308
33408
35709
36209
34208
29
281
286
24
13.12.2013
380

Tlaková nádoba PIZZI 13523
MAKA CNC
Formátovacia pila
Vyvrtavaci stroj
BL-MINIPRESS
Formatovaci stroj
Oscilacna dlabacka M
Capovaci stroj BACCI
Pila formatovacia
Kolikovacka Alfa 217
Stolová tvarovacia freza
0PTIMAT B0F 41/30/R
Dyplovacie a vrtacie zariadenie
Baliaci stroj
CNC formátovacia píla
ERG0MAT
Olepovačka hrán BRANDT
KSB Brúska bubnová
BARGSTEDT Dávk. zariadenie
Pila formátovacia FP
Brandt typ Optimat K
BRANDT Optimat FTK 130
Šablóna Homag
Súbor vŕtacích agregátov
Vŕtací agregát súbor
Vŕtacie hlavy
BRANDT OPTIMAT KTD 7
BRANDT OPTIMAT KDF 3
BRANDT Optimat FTK 1
Kolíkovacia vŕtačka
Priebežný formátovací stroj IT
CNC BAZ 222/60/K
PROFILINE BST 500/D
Baliaci stroj ROBOPAC
Pásový dopravník 900
Pásový dopravník 800
Valčeková trať
Valčeková trať
Dopravník-súbor
Rampový mostík
Zdvihák hydraulický
Esta Dustomat 10
Priemyselný vysávač Air Com
Ramova pila na kov,PR 200
Hrotový sustruh SUI 40/2000
Zvaraci usmerňovač WTU 315,3
Formatovacia okružná píla PUEM

Nádražný rad 28, Levice

5,00 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

240
5
6
10
20
241
242
244
251
253
254
259
263
268
269
284
285
310
324
33208
33708
33808
33908
34008
34609
34809
34909
35109
36410
36610
36811
36911
32608
270
271
272
273
274
307
32908
313
321
41
43
44
45

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

500,00 €
288,03 €
200,00 €
1 155,84 €
221,00 €
2 630,40 €
5 087,12 €
562,57 €
1 128,00 €
239,60 €
25 846,40 €
13 410,20 €
247,67 €
27 568,80 €
5 449,00 €
110,00 €
435,91 €
952,15 €
636,00 €
1 507,02 €
1 515,24 €
350,00 €
1 147,00 €
1 062,20 €
10 758,60 €
1 550,00 €
7 200,00 €
1 675,00 €
1 584,00 €
5 575,00 €
51 499,00 €
47 863,75 €
1 194,98 €
1 184,60 €
1 123,11 €
663,80 €
663,80 €
497,80 €
657,00 €
205,00 €
408,20 €
420,70 €
50,00 €
990,00 €
300,00 €
50,00 €
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Spodná fréza FTN
Bruska BRS-1
Ostrička nástrojov
Bruska sirokopasova
Spodná fréza FUS-1208
Fréza zrovnavacia DCH-JA-63
Fréza zrovnavacia SF-6
Nožnice na dyhu N6-J0
Fréza horná RNV 11/12
Bruska na hoblovacie nože
Bruska automaticka FINIMA 4800
Bruska na kotúčové píly NS700
Sirokopasova bruska E63 L1300
Spodná fréza FVS
Hrubkovacia fréza CP6-9
Zosivaci stroj GX-1700
Fréza spodná
Podavač MVV 102
BOSCH PR PILA
FREZA HORNA
prepravníky
Kotol THERM DU0 50T/
Kotol parný BK
Klimatizačná jednotka
Kotol na drevný odpad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

48
49
56
58
62
65
66
67
71
72
74
75
77
83
85
86
88
98

DELONGHI PAC C110 PAC C110 klimatizácia

1

249

Dochádzkový systém Biometric
Štruktúrovaná kabeláž
Kamerový systém
Telekomunikačný systém dialog
Požiarna signalizacia
Hodiny BX 1500
PC INTEL Pentium + fiškál
Serwer WINDOVS 2008
Notebook GF645EA
Elektricky pis.stroj
Canon L 120 laserový fax
KLAVESNICA
MONITOR V198 S19 LMTN 011499
Tlačiareň CANON IP3500 VC2170B2009
RADIO ECB CDR677 0980015000480
Bezdrotovy telefon SIM C470
Router ASUS WL -520GU WIFI BROADBAND
MONITOR LCD ACER V 173 93803591540
MONITOR LCD ACER V 173 93803590640
MONITOR LCD ACER V 173 93803592440
MONITOR LCD ACER V 173 93803590240
DRZIAK TELEFONU OTOC.,VYSUV.,K
MONITOR LCD ACER V193Dbd
Tlačiareň CANON MP550 at 37463009
MONITOR LCD ACER V193Dbd
ROUTER ASUS RT-N1 v.č.AB03111J
MONITOR LCD W1942T 811MAK R6U765
KLAVESNICA DEL 660 820-000738
TLACIAREN EPSON STYLUS PHOFO P
FOTOTLACIAREN CANON PIXMA
PC ZOSTAVA
MONITOR LCD ACER V173
MONITOR LCD ACER V193Dbd
FISKALNA TLACIAREN EFOX mini v
DRZIAK TELEFONU BTT5113
MONITOR LCD ACER V 173 93803591740
TLACIAREN CANON I SENSYS LB
MONITOR LCD ACER V173
CANONOSCAN LI DE 200 KDBA22962
tlačiaren atrament.EPSON L550
tlačiareň atr.,mult.,HP
monitor LCD LED 1920x1080 /ASUS
HP Scanjet 200
počítač HP 8200 Elite
počítač NOTEBOOK DELL LATITUDE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35409
35509
35609
35809
148
280
933008
37011
933108
144
277
1
25
8
170
175
209
214
218
217
220
318
25
260
2
1
276
308
6
8
403
37
257
292

214

28.04.2003
17.12.2003
31.12.2008

231
15
32508
36510

216
412
32
149
81614
81714
80016
80017
80026
80021

30.06.2010

31.05.2004
30.04.2008
31.03.2009
30.06.2009
20.07.2009
30.09.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
27.08.2010
09.09.2010
29.11.2010
30.03.2011
21.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
31.12.2012
30.06.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
30.09.2014
31.12.2014
31.03.2015
31.10.2015
31.12.2016
31.12.2016

Deň vydania: 07.08.2017

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

50,00 €
150,00 €
70,00 €
150,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
250,00 €
50,00 €
150,00 €
300,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
120,00 €
30,00 €
50,00 €
1 100,00 €
47,13 €
411,60 €
185,51 €
33 222,00 €

Nádražný rad 28, Levice

60,00 €

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

100,00 €
934,56 €
1 935,80 €
173,80 €
20,00 €
10,00 €
56,30 €
315,40 €
42,18 €
10,00 €
30,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
115,00 €
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počítač HP 8200 Elite
SERVER PC Intel Core i5-4460
Manipul.vozík 0RI0N
Manip.vozík LEVIO
DESTA DVHM 3522 TXK
Manip. vozík TRAIGO
Manipulačný vozík ORION LWE200
PALET VOZIK
PALET VOZIK 0949137
PALET VOZIK VC 3494348 3494360
PAL VOZIK LHM 120 3490614
PAL VOZIK LHM 230 VC3496550
PAL VOZIK LHM 230 SN 3484363
PALET VOZIK 13292003
vzv manip. Vozík BT LEVIO LWE200
FABIA Combi LV583CE
Prives ev.č.:LV031Y /SPZ 30-LVA-65/
Mobilná bunka RENETA
Mobilná bunka RENETA
Mobilná bunka RENETA
Mobilná bunka RENETA
Mobilná bunka RENETA
Mobilná bunka RENETA
Zariadenie kancelarií – nábytok
STOLICKA BF 380
KRESLO K 1100
STOL PRISTAVNY PAN.
STOLICKA K 700
Stolička LEDA-NE C 13
SKRINKA NH 800 KAN.KOR.
SKRINKA .2DV SPODNA KOR.KANC.
ROHOVY STOL KOR. KANC,
STOLICKA K 221
PANT LUX BUK KONTAJNER
PANT LUX BUK PS 1200
PANT LUX BUK SATNIK
PANT LUX BUK SKRINKA NIK 800 VYS
PANT LUX BUK SKRINKA 2DV 800 VYS
SKRINKA.DE 1-DV 500 SIVA/BIELA
KONTAJNER SIVY PN
PS 1400 LUX SIVY PN
PANT BUK SKRINKA NH 400
PANT BUK SKRINKA ZASUVKOVA
PANT KORPUS PS 1200
PANT KORPUS PS 1200
Stolicka 61 Salmira
UNIS PIS STOL BD
STOL LOS SKLOPNY
STOL LOS ROZKLADACI
KONTAJNER BUK
PANT BUK SKRINKA ZASKLENA
Kreslo Kendo
KONTAJNER SIVY PN
KU MILKA SKRINKA sp 1 dv
Jedálenský stôl pevný biely
STOLICKA C.5 DT
PANT BUK P.STOL 1400
PANT BUK STOL PC
KING 5303 kreslo
SKLOPNY STOLIK
STOLICKA FLY ECO
STOLICKA FLY ECO
STOLICKA OTOC.ERGO GR
STOL 600HRUSKA ATyP
PANT BUK SKRINKA NH 400
PANT BUK SKRINKA ZASUVKOVA
PANT BUK SKRINKA KOMBINOVANA
PANT BUK ROHOVY
KING 5303 kreslo
STOLICKA FLY ECO
Stolička rokov. LEDA/50
Stolička kanc.FRED/50

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
2
2
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
21
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1

80022
80025
34508
36009
35309
35909
35209
23
232
293
31
27
192
80020
298
164
216
217
218
219
220
221
215
53
55
65
75
1
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
55
56
221
230
226
226
228
229
626
53
513
514
515
522
523
57
59
183
30
231
319
14
254
69
70
54
58
1
233
287
32

31.12.2016
31.12.2016

31.07.2006
31.08.2007
31.05.2009
13.01.2011
11.12.2013
13.12.2013
19.12.2013
31.03.2016
16.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
14.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
16.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
16.06.2003
14.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
17.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.01.2005
31.01.2005
31.01.2006
31.01.2006
30.04.2006
31.05.2006
30.06.2006
30.06.2006
31.10.2006
30.04.2007
30.04.2007
30.04.2007
30.04.2007
29.02.2008
29.02.2008
30.12.2008
30.12.2008
06.08.2009
08.12.2009
16.03.2010
16.03.2010
25.03.2010
25.08.2010
28.01.2011
28.01.2011
28.01.2011
28.01.2011
30.03.2011
30.12.2011
11.12.2013
11.12.2013

Deň vydania: 07.08.2017

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

15,00 €
30,00 €
100,00 €
100,00 €
5 873,80 €
3 270,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
5,00 €
50,00 €
300,00 €
2 053,00 €
100,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
240,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
80,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
240,00 €
2 100,00 €
390,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €
10,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

PANT BUK SATNIK
PANT BUK SKRINKA 2DV SP
PANT BUK SKRINKA ZASUVKOVA
PANT BUK SKRINKA NH 400
PANT BUK STOL PC
PANT BUK KONTAJNER
PANT BUK SKRINKA KOMBINOVANA
Kreslo Executive-wood-v
PANT BUK ROHOVY
SKRINA KALVADOS 600
PSTOL 1400 LUX CER.
KONTAJNER
PANT SKRINKA NH 800
PANT SKRINKA 2DV KOMB.
STOLICKA FLY ECO
Kreslo
RURA MIKRVL
VENTILATOR
TEPLOMER
TERMOSKY
TERMOSKY
TERMOSKY
TERMOBOX
NADOBA
NADOBA
NADOBA
VEKO
VEKO
VEKO
Varic ALASKA
VENTILATOR 040400795
Chladnicka ZANUSSI
CHLADNICKA BD0120EOPOOBR57T0103
RYCHLOVARNA KONVICA
RYCH. KONVICA VK 5T
TS NEREZ KONVICA
Mikrovlnka SENCOR SMW 2917
VENTILATOR
VENTILATOR 040402905

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
2
2
1
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

61
52
63
62
66
67
68
303
65
31
39
40
42
41
236
310
185
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
78
16
76
520
77
309
212
22
366
82

11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
31.01.2015
16.10.2003
31.07.2004
31.10.2004
31.10.2004
31.10.2004
31.10.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
31.08.2005
31.07.2006
30.11.2007
30.11.2007
31.12.2007
31.10.2009
17.12.2009
08.02.2010
27.08.2010
28.01.2011

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
120,00 €
10,00 €
3,00 €
15,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €
9,00 €
1,00 €
2,00 €
3,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
5,00 €
3,00 €
10,00 €

Mikrovlnka SENCOR SMW 2917

1

316

30.12.2011

Nádražný rad 28, Levice

5,00 €

Chladnička BAUMATIC BW 18 BL
chladnička GODDESS 084
Viazací strojček
Striekací stroj s príslušenstvom
AIRMIX 10/14 Pump Kremlin
ST Digit viazací stroj
Sijaci stroj cal.
Leskomer MINIGLOS 60
POSTREKOVAC
strojček páskovací
ZHRNOVACIA RADLICA SR 026
REBRIK
TATRAMAT EO 944P
RACNA L1/2 PROXXON
Gorenje TGR 50N ohrievac vody
VYSAVAC ELEKTROLUX ZE330B 0190
pokosová píla
striekacia pištol
TAVNA PISTOL GG 500 200713-CN
DAVKOVACIE ZARIADENIE NA RUC. C.
AKU UT 14.4 IM 02158000 891242
EL BRUSKA PA6 GF 30
BRASNA KOZENA ELEKTRIKARSKA
AKUUTAHOVACKA 12 V 2008 08B
REBRIK 3X15 -977mm
MAKITA GA 9010 UH BRUSKA
VYSAVAC SE61 47580124400
TEPLOVZD PISTOL VC 080880525
VOZIK ZNACKOVACI
BENO MIKRO 134 PLUG 60974-1
GOLA SADA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

317
81814
252
287
294
299
155
314
4

30.12.2011
31.12.2014

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

10,00 €
30,00 €
402,97 €
298,90 €
318,66 €
218,91 €
702,15 €
200,00 €
25,00 €
15,00 €
50,00 €
10,00 €
15,00 €
3,00 €
15,00 €
15,00 €
100,00 €
20,00 €
15,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
15,00 €
20,00 €

7
184
10
331
246
354

264
270
1
25
27
36
38
43
44
47
53
66

31.05.2008
28.02.2009
31.03.2009
31.07.2009
29.03.2010
31.05.2010
31.05.2010
29.06.2010
31.08.2010
29.09.2010
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
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PILA PRIAMOCIARA
SPONKOVAC ELEKTRICKY D49803
AKU SKRUTKOVAC PRIKLEPKOVY BHP
KLADIVO VRTACIE UHE 28 PLUS 00
OCELOVY VOZIK NOSNOST 250kg
FURIK
hliníková rudla
VRTACKA MAKITA 6260 0257672 Y
AKU BATERKA 12 V NA PASKOVAC
ELEK VAHA JCS-Z-15 051.30Z-10
TAVNA PISTOL SCHMELZ-KOBOLD M.
EL VRTACKA VC027695 2003
EL BRUSKA 350787 G 2006
FREZA VRCH.OfE1229S v.č.902009
Trezor bezpečnostný
Zariadenie transformovne
UHLOMER 251613 300
UHOLNIK ZAMOCNICKY 255124-4024
posuvné meradlo DG150BIG DISPL
posuvné meradlo DG300BIG DISPL
súbor metrov
POSUVNE MERADLO 300 DIGITAL DC
POSUVNE MERADLO 200 DIGITAL DC
POS DIGITALNA 251236-6040.2
POS MERITKO 251238-6000.2
POS MERITKO 251238-6000.2
POS MERADLO 251238-6000.25160
posuvne meradlo DG150mmNONAME6
posuvne meradlo 150/0.02/6000.
posuvne meradlo DG300BIG DISPL
POSUVNE MERADLO DG 150BIG 6040
posuvné meradlo DG150BIG DISPL
pos.meradlo DG150BIG DISPLAY

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

395
73
265
20
105
411
78
165
387

04.10.2011
04.10.2011
04.10.2011
21.12.2011
30.12.2011
31.12.2011
25.01.2012
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
13.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013

Deň vydania: 07.08.2017

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

30,00 €
15,00 €
5,00 €
80,00 €
50,00 €
5,00 €
15,00 €
30,00 €
10,00 €
30,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
30,00 €
135,60 €

1

2

Nádražný rad 28, Levice

1

150

Nádražný rad 28, Levice

600€

1
2
3
1
1
3
3
7
5
5
9
2
3
1
1
1
1

98
101
700
80214

Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice
Nádražný rad 28, Levice

2,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
90,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €

6
7
75
79
85
86
80014
80314
81514
80414
81414
80614

28.01.2011
28.01.2011
21.11.2013
21.11.2013
12.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
30.04.2014
31.05.2014
30.09.2014

v Nitre dňa 31.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
Správca

K020528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 209, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty úpadcu: Attila Horváth, Bodza č. 209, Bodza, v konkurznom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty úpadcu: Attila Horváth, Bodza č. 209, Bodza, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Nitre, č.k. 32K/72/2015, v zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok,
veriteľa: SECAPITAL S.á.r.l., IČO: B108305, 1A rue Jean Piret L-2350, Luxembursko, vo výške 2.418,91 €.

K020529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Bajtala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 955 01, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/6/2017 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Erik Bajtala, nar. 30.01.1989,
bytom 955 01 Topoľčany, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 32OdK/6/2017 týmto v
súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, IBAN: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Nitre, dňa 02.08.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K020530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., sídlo: ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605
907 v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.08.2017 o
11:00 hod. v kancelárii správcu na ul. Uhoľná 9, 010 01 Žilina s nasledovným programom:
1.

Otvorenie schôdze, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie člena veriteľského výboru

3.

Záver
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Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
V Žiline dňa 24.07.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K020531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greguš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/45/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/45/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca dlžníka: Peter Greguš, nar. 18.04.1968,
bytom Moyzesova 925/53, 010 Žilina, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
v správcovskej kancelárii na adrese: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:30hod. do 12:00hod. a od 12:30hod. do 15:00hod.Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

SKP, k.s. správca

K020532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greguš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/45/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/45/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Peter Greguš, nar.
18.04.1968, bytom Moyzesova 925/53, 010 Žilina (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu
Žilina zo dňa 24.07.2017, sp. zn. 7OdK/45/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.08.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: SKP, k.s. so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom
k dispozícii
na
webovej
stránke
Ministerstva
spravodlivosti
SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia,
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na
bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci
súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v
súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of
the debtor Peter Greguš, born 18.04.1968, seated Moyzesova 925/53, 010 Žilina (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, No. 7OdK/45/2017 dated on 24th
of July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published in Business Journal on 1st of August 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s.. seated Veľká
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s.. seated Veľká
Okružná 43, 010 01 Žilina, Slovakia or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic
form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of
authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of
the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec.
3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak
Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in
the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in
Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured creditor
of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a
secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the
secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may
also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the
creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by
him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not
have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the
representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business
Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period
to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions
were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will
notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the
present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason
for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has
learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline, dňa 02.08.2017
In Žilina, 2nd. of August 2017
SKP, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP, k.s., trustee

K020533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Latiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/120, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 720 201
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2014/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty
Peňažné prostriedky
p.č. súpisovej
zložky

Popis súpisovej zložky

Právny dôvod zapísania

Banka

Súpisová hodnota v
EUR

1

Peňažné prostriedky

Zrážka z dôchodku v súlade s §72 ods. 1 ZKR za
mesiace 12/2016 až 07/2017

účet správy
podstaty

2 520,46

2

Peňažná pohľadávka voči DÚ
Ružomberok

Majetok patriaci do konkurznej podstaty, nadmerný
odpočet DPH za 10/2016

účet správy
podstaty

40,71

JUDr. Radovan Birka, správca

K020534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Adamus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 31, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1698
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K19/2015 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K19/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimír ADAMUS v konkurze, v súlade so záväzným pokynom zástupcu
veriteľov , ako príslušným orgánom vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného
majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.82/2016 dňa 29.4.2016.

2. Na podávanie ponúk je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť v súlade s podmienkami doručená správcovi na adresu: BMK
KONKURZ k.s., správca , Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KONKURZ k.s., správca , Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu
3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby
podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra.
V prípade podpisu splnomocnenou osobou, plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
alebo jeho úradne overenou kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky

3.Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a odpredá hnuteľný majetok za najvyššiu ponúknutú odplatu

4. Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 10 dní od skončenia lehoty na
podávanie záväzných ponúk tak, že vyberie záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu odplatu, resp. kúpnu cenu a do 5 dní
ho vyzve, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy uzatvoril so správcom kúpnu zmluvu.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili a aby
svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 10 dní od výzvy.
Bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0903 502745, e-mail:bmkkonkurz@gmail.com, alebo na adrese
správcu: BMK KONKURZ k.s., A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina.

K020535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Cvachová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 41, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/45/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/45/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Cvachová, nar. 06.11.1940, bytom Turčianske
Kľačany 41, 038 61 Turčianske Kľačany, ďalej len "Úpadca", konkurzná vec vedená na OS Žilina pod
sp.zn.:8OdK/45/2017 v zmysle ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. § 8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v
platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského
1718 v Dolnom Kubíne v pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím
písomne na uvedenú adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 259 532, alebo mailom na
jaro.plichta@gmail.com
JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K020536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Cvachová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 41, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1940
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/45/2017/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/45/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Jana Cvachová, nar.
06.11.1940, bytom Turčianske Kľačany 41, 038 61 Turčianske Kľačany, ďalej len "Úpadca", oznamujem, že bol na
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 8OdK/45/2017 zo dňa 25.7.2017 uverejneným v
Obchodnom vestníku č.145/2017 dňa 31.7.2017 (právoplatné 1.8.2017) vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, značka správcu: S1520 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Jana Cvachová, date of birth:06.11.1940, residence: Turčianske Kľačany 41, 038 61 Turčianske Kľačany, my duty
is to inform you, that the District Court in Žilina No. 8OdK/45/2017 dated 25.7.2017 and promulgated in the
Commercial bulletin No.145/2017 from 31.07.2017 (valid:1.8.2017) proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Jaroslav Plichta, address: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from /declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca
JUDr. Jaroslav Plichta, trustee of the bankrupt

K020537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dušana Makovického 5099/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/49/2017 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/49/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Ľubica Kráľová, nar.: 24.01.1968, bytom: Dušana Makovického
5099/8, 036 01 Martin, oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si
vopred so správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524 443.
V Žiline dňa 02.08.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K020538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dušana Makovického 5099/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/49/2017 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/49/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign
Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca úpadcu Ľubomíra Kráľová, nar.: 24.01.1968, bytom: Dušana Makovického 5099/8, 036 01 Martin
(ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.:
3OdK/49/2017-20 zo dňa 20.07.2017, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 142/2017 zo dňa 26.07.2017
vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená JUDr. Mária Cabadajová, správca, so sídlom Uhoľná 9,
010 01 Žilina, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Ľubomíra Kráľová, date of the birth.: 24.01.1968, as at: Dušana Makovického 5099/8, 036
01 Martin, Slovakia our duty is to inform you, that the District Court in Zilina No. 3OdK/49/2017-20 dated
20.07.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No. 142/2017 from 26.07.2017 proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Maria Cabadajova, seat: Uhoľná 9, 010 01 Zilina Slovakia as the
trustee of the bankrupt.
V zmysle ZKR/According to the BRA:
1.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9
ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
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Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré
už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). During
the banruptcy, claims listed in § 166a) letter a), b) and c) BRA, claims which already have been applied in court,
executable claims and claims which are enforced by execution of injuction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register his claim only if the housing loan claim is already fully payable
or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenie upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the banruptcy. This creditors are
entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 sec. 9 and 10
BRA).

5.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures the claim.
6.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 28 ods. 2 v spojení s § 167lZKR). V súlade
s §
197a ZKR prihlášku možno podať elektronicky aj do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy(§ 28 sec. 2 and §167l BRA). In accordance to
§ 197a BRA the application may be delivered electronically also to the online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and ist supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
which is authorized for submission of electronic filling. If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
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such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).The delivery of the application to the trustee of the bankrupt has for the course of
the period of limitation and the termination of the right the same legal effects as enforcement of right by the court
(§167l sec. 3 BRA).
7.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive (vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx) a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis
(§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form (the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
8.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
9.
Prihláška sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not steted or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§29 sec. 5 BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
12. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
13. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their usual stay, domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated
20th May 2015.
V Žiline/In Žilina 02.08.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca/the trustee of bankrupt

K020539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šlachta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brišovka 1054, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/52/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/52/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v
mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Anna Budošová, nar.
07.11.1977, bytom Povina 176, 023 33 Povina (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v
úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel.: 00421 (0) 911 636 366.

V Žiline, dňa 02.08.2017.
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka
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K020540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šlachta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brišovka 1054, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/52/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/52/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Roman Šlachta, nar.
09.02.1975, trvale bytom Brišovka 1054, 029 57 Oravská Lesná (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 1OdK/52/2017 zo dňa 27.07.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.:
OV 147/2017 zo dňa 02.08.2017.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc.
no. 1OdK/52/2016, dated on 27th June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets:
Roman Šlachta, domicile: Brišovka 1054, 029 57 Oravská Lesná, Slovak Republic, date of birth: 9th February
1975 and our company HMG Recovery, k.s., registered office at Červeňova 14, 811 03 Bratislava, with
registered office Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was
appointed to the function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in
Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 129/2017 dated on 27th July 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 28.07.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 28th July 2017. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and
other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

182

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

Mgr. Gustáv Palider, BSBA
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K020541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šlachta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brišovka 1054, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/52/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/52/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Roman Šlachta, nar.
09.02.1975, trvale bytom Brišovka 1054, 029 57 Oravská Lesná (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje
veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet
zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;
Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Roman Šlachta.

V Žiline, dňa 31.07.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca dlžníka

K020542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Šuráb
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1971
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/24/2017-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/24/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines !

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Slavomír Šuráb, nar. 19. 11. 1971, bytom Mesto Čadca , ďalej len „ dlžník “, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn . 8 OdK/24/2017 zo dňa 29. 6. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015 ,
as the bankruptcy trustee of Slavomír Šuráb , date of birth : 19. 11. 1971, domicile 022 01 Čadca , hereinafter
only ,, the Bankrupt “, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 8 OdK/24/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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only ,, the Bankrupt “, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 8 OdK/24/2017
dated 29th of June 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 7. 7. 2017 . Dňom 8. 7. 2017
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published on 7th of July 2017. Bankruptcy was declared on 8th of
July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered.
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security
right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10
BRA ) .
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
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5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
6. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim ,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu –Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. , so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.
V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k.s. , offices M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin ,Slovak Republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd
Žilina (District Court Žilina) , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of
the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
8. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vyko – návať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
8. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
12. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
14. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
14. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which extent , or
possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

15. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
15. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
17. Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
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17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated
20th of May 2015.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
správca dlžníka /trustee of the bankrupt
JUDr. Alena Feťková, komplementár/ unlimited partner

K020543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kubišta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 489, 023 52 Olešná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/40/2017 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/40/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines !

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
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„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Pavol Kubišta , nar. 31. 10. 1983, bytom 023 52 Olešná 489, ( do 4. 8. 2011 podnikajúci pod
obchodným menom Pavol Kubišta s miestom podnikania 023 52 Olešná 489, IČO : 46 149 970 ) , ďalej len „ dlžník
“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn . 7 OdK/40/2017 zo dňa 14. 7. 2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015 ,
as the bankruptcy trustee of Pavol Kubišta , date of birth : 31 10. 1983, domicile 023 52 Olešná 489, ( carrying
out business activities until 4th of August 2011 under commercil name Pavol Kubišta with a place of business 023
52 Olešná 489, company identification No : 46 149 970 ), hereinafter only ,, the Bankrupt “, our duty is to inform that
with the resolution of the District Court Žilina, No. 7OdK/40/2017 dated 14th of July 2017 bankruptcy was declared
on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21. 7. 2017 . Dňom 22. 7. 2017
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published on 21th of July 2017. Bankruptcy was declared on 22th of
July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered.
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
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166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security
right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10
BRA ) .
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
6. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim ,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu –Slovenská konkurzná a reštrukturali-začná, k.s. , so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.
V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k.s. , offices M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin ,Slovak Republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or
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delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd
Žilina (District Court Žilina) , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of
the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
8. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
8. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
12. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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14. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
14. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which extent , or
possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
15. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
15. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
17. Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated
20th of May 2015.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
správca dlžníka /trustee of the bankrupt
JUDr. Alena Feťková, komplementár/ unlimited partner

K020544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Halan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2015 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac apríl 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 186,86 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 9.5.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

192

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

JUDr. Ján Súkeník, správca

K020545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Ferenc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 316, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/45/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/45/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : Vladimír Ferenc, nar. 10.08.1974, Východná 316, 032 21
Východná zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30 798 841 týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje účet
správy konkurznej podstaty úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím
prihlásenej pohľadávky.
č. bankového účtu vo formáte IBAN : SK49 0900 0000 0051 3342 0511 vedený v SLSP, a.s.
Kauciu vo výške 350 Eur je možné skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky
veriteľov je účinné, len ako bolo podané na predpísanom tlačive (§32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom
zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu (§32 ods. 7 písm. b) ZoKR).
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedenie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Martine dňa, 02.08.2017
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K020546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Varchol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Kronera 18, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/22/2017 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/22/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu Tomáš Varchol, nar. 17.2.1985, bytom Jozefa Kronera 18, 036 01 Martin, do 9.7.2013
podnikajúceho pod obchodným menom: Tomáš Varchol, s miestom podnikania Becherov 92, 086 35 Becherov,
IČO: 46 314 032 možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľské 516/2,
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IČO: 46 314 032 možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľské 516/2,
038 53 Turany v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej
písomnej, e-mailovej alebo telefonickej dohode. Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail:
machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K020547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Varchol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Kronera 18, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/22/2017 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/22/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000,ako správca úpadcu Tomáš Varchol ,
nar.17.2.1985, bytom Jozefa Kronera 18, 036 01 Martin,do 9.7.2103 podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš
Varchol s miestom podnikania Becherov 92, 086 35 Becherov, IČO: 46 314 032 oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn.:20 dK/22/2017 z 28.6.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcytrustee of the Tomáš Varchol, nar. 17.2.1985, bytom Jozefa Kronera 18P, 036 01 Martin, Slovak
republic,(hereinafter only “the Bankrupt“), from 9thof july 2013 running business under name: Tomáš
Varchol, place of business Becherov 92, 086 35 Becherov, IČO: / Company ID/ 46 314 032 my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Žilina,No. 20dK/22/2017 dated on 28.6. 2017, the
bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 128/2017 dňa 06.07.2017.Dňom
07.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 128/2017 on 06th July
2017. Bankruptcy was declared on 07th July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005
(hereinafteronly„the BRA“ ) applies:

Coll.

Bankruptcy

and

Restructuralization

Act

as

amended

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
bypublishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day
ofpublishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicialdecision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring thebankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of thebankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court
receives during thebankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on
restructuring by aresolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Anna Machajdová, so sídlom Budovateľská 516/2,
038 53 Turany, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – JUDr. Anna Machajdová, Budovateľská
516/2, 038 53 Turany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basicregistration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor deliversthe
application to the court - District Court Žilina / Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina,
SlovakRepublic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shallbe considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in theBusiness Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken intoconsideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registeredclaim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied onlyfrom the gains put into
the schedule from the general property, whose aim to put together was publishedinthe Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim intothe list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and theregistered sum (§ 28 sec. 3
BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28ods.4
ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the
applicationdelivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy,otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
thefulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditionalclaim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
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conditionalclaim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment ofthe conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and
thetermination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
otherperson as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Suchcreditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
whichensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that
extent,in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7
BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
willnot be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
tohanding over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can
bealleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all
otherclaims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seatof the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from thegeneral
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR)
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order,subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
ariseor the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
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13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
thefixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
bestated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
theday of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
isalleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European
CentralBank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
withprofessional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
theaccounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
inwhich extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of
thenon-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovakrepublic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
fordelivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documentswill be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
courttogether with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
intoconsideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
thesesubmissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
tothe trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by
anapplication, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods.
3Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
thejudge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
todecide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise
thedoubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections
(197sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
thejudge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason
ofexclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration;in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil
procedure).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
theSlovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Turanoch dňa 1.08.2017
In Turany, on 1th August 2017
JUDr. Anna Machajdová - správca

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000,ako správca úpadcu Tomáš Varchol ,
nar.17.2.1985, bytom Jozefa Kronera 18, 036 01 Martin,do 9.7.2103 podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš
Varchol s miestom podnikania Becherov 92, 086 35 Becherov, IČO: 46 314 032 oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn.:20 dK/22/2017 z 28.6.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcytrustee of the Tomáš Varchol, nar. 17.2.1985, bytom Jozefa Kronera 18P, 036 01 Martin, Slovak
republic,(hereinafter only “the Bankrupt“), from 9thof july 2013 running business under name: Tomáš
Varchol, place of business Becherov 92, 086 35 Becherov, IČO: / Company ID/ 46 314 032 my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Žilina,No. 20dK/22/2017 dated on 28.6. 2017, the
bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 128/2017 dňa 06.07.2017.Dňom
07.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 128/2017 on 06th July
2017. Bankruptcy was declared on 07th July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According

to

the

Act

No.

7/2005

Coll.

Bankruptcy

and

Restructuralization

Act

as
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Restructuralization

Act

as

amended

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
bypublishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day
ofpublishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicialdecision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring thebankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of thebankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court
receives during thebankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on
restructuring by aresolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Anna Machajdová, so sídlom Budovateľská 516/2,
038 53 Turany, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – JUDr. Anna Machajdová, Budovateľská
516/2, 038 53 Turany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basicregistration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor deliversthe
application to the court - District Court Žilina / Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina,
SlovakRepublic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shallbe considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in theBusiness Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken intoconsideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registeredclaim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied onlyfrom the gains put into
the schedule from the general property, whose aim to put together was publishedinthe Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim intothe list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and theregistered sum (§ 28 sec. 3
BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28ods.4
ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the
applicationdelivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy,otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
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podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
thefulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditionalclaim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment ofthe conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and
thetermination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
otherperson as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Suchcreditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
whichensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that
extent,in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7
BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
willnot be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
tohanding over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can
bealleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all
otherclaims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seatof the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from thegeneral
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR)
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order,subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
ariseor the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
thefixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
bestated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
theday of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
isalleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European
CentralBank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
withprofessional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
theaccounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
inwhich extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of
thenon-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovakrepublic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
fordelivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documentswill be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
courttogether with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
intoconsideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
thesesubmissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
tothe trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by
anapplication, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods.
3Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
thejudge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
todecide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise
thedoubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections
(197sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
thejudge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason
ofexclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration;in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil
procedure).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
theSlovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Turanoch dňa 1.08.2017
In Turany, on 1th August 2017
JUDr. Anna Machajdová - správca

V konkurznej veci úpadcu Tomáš Varchol, nar. 17.2.1985, bytom Jozefa Kronera 18, 036 01 Martin, do 9.7.2013
podnikajúceho pod obchodným menom: Tomáš Varchol, s miestom podnikania Becherov 92, 086 35 Becherov,
IČO: 46 314 032 možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľské 516/2,
038 53 Turany v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej
písomnej, e-mailovej alebo telefonickej dohode. Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail:
machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová
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K020548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Janckulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 164/16, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1odK/4/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Ing. Ivan Janckulík, nar. 13.12.1963, bytom: Slnečná 164/16, 029 01 Námestovo, sp.zn. správc.spisu:
1OdK/4/2017/S 1448, týmto najmä podľa ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
v platnom znení, zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty:
I. Iné majetkové hodnoty

por.č. popis

1

2a

právny dôvod/iné skutočnosti

súpisová
hodnota

Pohľadávka z účtu vo FIO banke, č.účtu: 2100480119/8330, zostatok
Majetok patriace dlžníkovi
k 1.8.2017

65,28 €

Zrážky z dôchodku dlžníka exekútorom JUDr. Martinom
Hermanovským vykonané po vyhlásení konkurzu v EX 2319/13

Majetok patriace dlžníkovi

2b

3

19,82 €

64,91 €

Uznesenie OS ZA 1OdK/4/2017-28 zo dňa
6.7.2017 (OV č. 144/2017 dňa 28.7.2017)

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu

SPOLU:

500,00 €

650,01 €

V Žiline dňa 01.08.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K020549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Pirohová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/30/2017S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/30/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu: Helena Pirohová, nar. 22.12.1963, bytom Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Timravy 23, 036 01 Martin, počas stránkových hodín v dňoch Po-Pia od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Termín je možné dohodnúť písomne na adrese správcu alebo telefonicky na číslach 043/4287022 a 0903565599,
mail: mikulas.takac@gmail.com
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K020550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mižigár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesenice 81, 991 08 Lesenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1964
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/119/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/119/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: František Mižigár, bytom
Lesenice 81, 991 08 Lesenice, nar. 19.03.1964, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:
SK87 0900 0000 0050 7044 3547, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 168; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva, k.s., správca

K020551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Muchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 165, 980 61 Tisovec-Rimavská Píla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/190/2017 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/190/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
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„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Erika Muchová, nar. 09.
02. 1980, trvale bytom Železničná 165, 980 61 Tisovec- Rimavská Píla („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/190/2017 zo dňa 26.07.2017, IČS:
6117220813, zverejneným v Obchodnom vestníku č. č. 146/2017 dňa 01.08.2017, pod zn. K019550, vyhlásený
konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13,960 01
Zvolen, zn. S1647.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné
na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
(§ 30 ods. 2 ZKR)

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt Erika
Muchová, nar. 09. 02. 1980, trvale bytom Železničná 165, 980 61 Tisovec- Rimavská Píla, is our responsibility to
inform you, that the district Court in Banská Bystrica No. 2OdK/190/2017 dated 26.07.2017, it was published in the
Commercial bulletin No. 146/2017 from 01.08.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Jaroslav Bako, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, as the trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has informed the
Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and
31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a
full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the
administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by the
monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the
extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the
basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the
Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The
entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin,
indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal
effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f)
signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories
being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the bankruptcy
date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency
whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia,
the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator in
writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured
creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a fixed term
fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application . The order shall
be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Jaroslav Bako

K020552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Muchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 165, 980 61 Tisovec-Rimavská Píla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/190/2017 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/190/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty úpadcu Erika Muchová, nar. 09. 02. 1980, trvale bytom Železničná 165, 980 61 Tisovec- Rimavská Píla, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/190/2017, týmto podľa § 32
ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu:
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
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a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Jaroslav Bako, správca

K020553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Muchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 165, 980 61 Tisovec-Rimavská Píla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/190/2017 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/190/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Erika Muchová, nar. 09. 02. 1980, trvale bytom Železničná 165, 980 61 Tisovec- Rimavská Píla, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 2OdK/190/2017, oznamuje
osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do
11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom, a to telefonicky na tel. č.
00421 915 331 855, alebo zaslaním písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu:
bako@bjl-advokati.eu.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K020554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 17/28, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2017 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. správca konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Marcela
Kováčová, nar. 18.06.1977, trvale bytom Do Doliny 17/28, 966 11 Trnavá Hora, ktorá vec je vedená na Okresnom
súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/46/2017 v súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom úpadcu číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra banke a.s., č.ú.: SK76 1100 0000 0026
1309 6104.

K020555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 559, 981 01 Hnúšťa Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
č. 054/2017
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto dražby:
Bystrici

miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul. č. 8 v Banskej

Dátum dražby:

31.07.2017

Čas vykonania dražby:

17:00 hod. – 17:11 hod.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Hnúšťa, katastrálne územie: Hnúšťa, zapísané v
evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2943, a to konkrétne:
·

rodinný dom so súpisným číslom 559 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 2443
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rodinný dom so súpisným číslom 559 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 2443
o výmere 174 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
garáž so súpisným číslom 2493 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 2449/2
o výmere 41 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
letná kuchyňa so súpisným číslom 3641 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č.
2441/2 o výmere 28 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. registra „C“ č. 2441/1 o výmere 1383 m², druh pozemku: záhrady,
pozemok parc. registra „C“ č. 2441/2 o výmere 28 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. registra „C“ č. 2441/3 o výmere 26 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. registra „C“ č. 2443 o výmere 174 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. registra „C“ č. 2449/2 o výmere 41 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. registra „C“ č. 2449/3 o výmere 54 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. registra „C“ č. 2565/7 o výmere 90 m², druh pozemku: trvalé trávne porasty.

Práva a záväzky na predmete dražby:
a. Záložné právo v prospech: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004, na
základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok - na pozemky CKN parc. č. 2441/1,
2441/2, 2441/3, 2443, 2449/2, 2449/3 a na stavby súp. č. 559 rodinný dom na C KN parc. č. 2443, súp. č.
2493 garáž na C KN parc. č. 2449/2, súp. č. 3641 letná kuchyňa na C KN parc. č. 2441/2, podľa zmluvy č.
0607844 9 12 a č. 0607844 6 13 (V 1179/2014), povolené dňa 16.6.2014 - 552/2014;
b. Záložné právo v prospech: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004, na
základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok - na pozemky C KN parc. č. 2441/1,
2441/2, 2441/3, 2443, 2449/2, 2449/3 a na stavby súp. č. 559 rodinný dom na C KN parc. č. 2443, súp. č.
2493 garáž na C KN parc. č. 2449/2, súp. č. 3641 letná kuchyňa na C KN parc. č. 2441/2, podľa zmluvy č.
0607844 0 15 a č. 0607844 8 16 (V 763/2015), povolené dňa 27.4.2015 - 296/2015.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
1.

Rodinný dom so súp. č. 559 na parc. C KN č. 2443 k. ú. Hnúšťa

Jedná sa o samostatne stojaci dom v zastavanom území obce Hnúšťa na okraji obce cca 500 m od jej stredu. Na
základe čestného prehlásenia vlastníka predmetu dražby a odborného posúdenia znalcom, bol začiatok užívania
domu stanovený na rok 1969. Dom je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí: ELI a spoločného vodovodu.
Verejná kanalizácia a verejný rozvod zemného plynu v danej lokalite nie sú vybudované, dom je napojený do
vlastnej žumpy. Dom v súčasnosti nie je obývaný.

Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný s podpivničením do ½ zastavanej plochy. Hlavný vstup do 1.NP je z
bočnej severovýchodnej časti domu z úrovne terénu.
V suteréne prístupnom po vnútornom schodišti sa nachádzajú: chodba, sklad, sklad paliva a kotolňa na tuhé
palivo s ohrevom TÚV.
Zastavaná plocha I.PP je 45,31 m2.

V 1.NP sa nachádzajú: zádverie, izba, špajza, chodba, kuchyňa, obývacia izba a schodište do poschodia.
Zastavaná plocha I.NP je 110,21 m2.
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V 2. NP prístupnom cez vnútorné schodište sa nachádzajú: chodba, 3 x izba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a krytá
terasa.
Zastavaná plocha II.NP je 102,01 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:
Základy domu sú betónové bez zvislej izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je murované z monolitického
betónu, murivo I. a II. NP domu je murované z tehál hr. 30-40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády škrabaný brizolit. Priečky domu sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom - prízemím je
železobetónový s rovným podhľadom, strop nad 2.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné
povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné s oceľovými rozvodmi,
plechovými radiátormi v prízemí a na poschodí kotlom na tuhé palivo. Kotol je umiestnený v kotolni v suteréne
domu. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV, ktorý je tiež umiestnený v kotolni v
suteréne domu. Rozvod studenej vody v dome je riešený zo spoločného vodovodu, rozvodom z pozinkovaného
oceľového potrubia. ELI v suteréne je riešená rozvodmi 220V. Na 1.NP je rozvod ELI 220V a 380V, na poschodí je
rozvod ELI 220 V, napojený je cez domový rozvádzač ističový umiestnený vedľa vstupu na 1.NP domu.
Strecha RD je riešená dreveným krovom stanová s krytinou vymenenou plechovou zn. ROVA na latách.
Klampiarske konštrukcie sú pozinkované. Parapety sú pozinkované. Okná na nadzemných podlažiach domu sú
plastové EURO vymenené v roku 2011. Na 1.NP domu sa nachádza kúpeľňa rekonštruovaná v roku 2011,
vybavená je plastovou vaňou, umývadlom a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov
do výšky 2,0 m. Podlaha je z keramickej dlažby. Na 2.NP rodinného domu sa nachádza kúpeľňa rekonštruovaná v
roku 2011, vybavená je plastovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC kombi. Povrchové úpravy stien
kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 2,0 m. Podlaha je z keramickej dlažby. Kotolňa v 1.PP je vybavená
kotlom liatinovým na tuhé palivo. Povrchové úpravy stien kotolne sú z hladkej omietky, podlaha je z cementového
poteru.
Interiérové dvere v suteréne sú hladké na báze dreva plné, v nadzemnom podlažiach sú dvere hladké na báze
dreva plné a presklené. Vchodové dvere do domu sú vymenené za bezpečnostné. Podlahy obytných miestností na
I. a II. NP sú s povrchovou úpravou z plávajúcej podlahy laminátovej na betónový poter.
Podlahy príslušenstva v 1.NP sú keramické dlažby. Kuchyňa v 1.NP bola rekonštruovaná v roku 2011, vybavená je
nerezovým drezom, kuchynskou linkou na báze dreva. Podlaha v kuchyni na 1.NP je plávajúca laminátová na
betónový poter. Kuchyňa v 2.NP je bez kuchynskej linky (bola zrealizovaná len príprava). Podlaha kuchyne na 2.NP
je plávajúca laminátová.
2.

Garáž so súp. č. 2493 na parc. C KN č .2449/2, k.ú. Hnúšťa

Garáž bola postavená v roku 1974. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu murovanej konštrukcie. Garáž je postavená
ako jednopodlažný objekt založený na základových pásoch bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú murované
z pórobetónu hr. do 30 cm. Strop je železobetónový. Krov je hambálkovej konštrukcie sedlového tvaru s krytinou z
pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov je brizolitová a úprava vnútorných povrchov je štuková omietka.
Dvere sú rámové s výplňou. Podlahy sú z hrubého betónu. Elektroinštalácia je svetelná motorická s automatickým
istením. Vráta sú drevené otváravé.
Zastavaná plocha garáže je 29,57 m2.
3.

Letná kuchyňa so súp. č. 3641 na parc. C KN č. 2441/2, k.ú. Hnúšťa

Letná kuchyňa je jednopodlažná, bola vybudovaná okolo roku 1974. Umiestnená je v zadnej západnej časti dvora
za domom.
Technické riešenie: Základy sú betónové, podmurovka je betónová. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z
pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú železobetónové,
keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Zateplenie je realizované minerálnou vlnou alebo polystyrénom
minimálnej hrúbky 10 cm. Strecha a krov sú hambálkové. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná.
Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov tvorí
brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná, štuková omietka. Výplne otvorov: dvere sú rámové s výplňou;
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brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná, štuková omietka. Výplne otvorov: dvere sú rámové s výplňou;
okná sú zdvojené a ostatné sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy tvorí keramická dlažba, umelý kameň a
vodorovná izolácia.
Vnútorné vybavenie tvorí umývadlo s batériou, kuchynský sporák elektrický alebo plynový, kuchynský sporák na
tuhé palivo. Vykurovanie je ústredné cez radiátory. Vnútorné rozvody vody - studenej a teplej sú z centrálneho
zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z kuchyne. Elektroinštalácia je len svetelná cez poistkové automaty.
Zastavaná plocha letnej kuchyne je 27,68 m2.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
1.

Dreváreň, bez. súp. č. na parc. C KN č. 2441/3, k.ú. Hnúšťa

Dreváreň bola postavená v roku 1969.
Technické riešenie: Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové,
monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové
bez podhľadu. Strecha má krov - pultový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná
hrubá omietka alebo náter. Výplne otvorov - dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové,
dlažba je tehlová. Vyhotovené sú vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia je len svetelná na poistkové
automaty.
Zastavaná plocha je 26,39 m2.
2.

Sklad, bez. súp. č. na parc. C KN č. 2441/1, k.ú. Hnúšťa

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu za drevárňou pred hospodárskou budovou, využívaná je ako sklad. Stavba bola
postavená v roku 1969. Technické riešenie: Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné
konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú
stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Strecha je plechová pozinkovaná. Úpravy
vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká
omietka. Výplne otvorov - dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové alebo tehlová
dlažba.
Zastavaná plocha je 8,91 m2.
3.

Hospodárska budova, bez. súp. č. na parc. C KN č. 2449/3, k.ú. Hnúšťa

Jedná sa o stavbu, ktorej suterén je murovanej konštrukcie z tehál hr. 40 cm, nadzemná časť je drevenej nosnej
konštrukcie z hranolov s jednostranným doskovým debnením z vonkajšej strany. Stavba bola vybudovaná v roku
1969.
1. PP: Stavba je osadená do terénu v priemernej hĺbke nad 1m bez zvislej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú
murované v prevažnej miere z tehál hrúbky 40,00 cm. Strop je železobetónový. Vnútornú omietku a vonkajšiu
omietku tvorí vápenná hrubá omietka. Dvere sú zvlakové. Podlahy sú hrubé betónové. Elektroinštalácia je svetelná
a motorická.
Zastavaná plocha I. PP je 54,52 m2.

1. NP: Stavba je osadená na základových pásoch bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú stĺpikové s
drevenou výplňou. Krov je sedlového tvaru hambálkovej konštrukcie, pokrytý pozinkovaným plechom. Klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov bola tvorená impregnovaním.
Podlahy sú betónové. Elektroinštalácia je svetelná. Vráta sú drevené otváravé.
Zastavaná plocha I. NP je 54,52 m2.
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Sklad za garážou so súp. č. 2493 na prc. C KN č. 2449/2, k.ú. Hnúšťa

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu za garážou s jednou stenou spoločnou, využívaná je ako sklad. Stavba bola
postavená v roku 1974. Technické riešenie. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné
konštrukcie sú betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné
konštrukcie – stropy, sú trámčekové bez podhľadu. Strecha - krov je hambálková. Krytina strechy na krove je
plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných
povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy sú hrubé
betónové, tehlová dlažba.
Zastavaná plocha je 10,12 m2.
5.

Terasa v zadnej časti na 2.NP rodinného domu

Terasa je prestrešená, umiestnená je na úrovni 2.NP nad zádverím domu, orientovaná je do dvora. Terasa je
drevenej konštrukcie, z drevených hranolov, vybudované boli v roku 2010 s pultovou strechou, ktorá bola vymenená
v roku 2014, súčasne s výmenou strešnej krytiny na rodinnom dome.
Zastavaná plocha je 20,71 m2.
6.

Podzemná pivnica vedľa letnej kuchyne zo severnej strany

Podzemná pivnica je umiestnená vedľa letnej kuchyne zo severnej strany orientovaná je do dvora. Podzemná
pivnica je betónová monolitická so železobetónovým monolitickým stropom čiastočne zasypaným zeminou.
Vybudovaná bola v roku 1974.
Pivnica má rozmery: 3,19 x 4,20 x 0,5 m.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 100/2017 zo dňa 12.06.2017, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
52.200,- EUR (slovom: päťdesiatdvatisícdvesto EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:
vložka č. : 72494/B
Licitátor:
Baňa

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984, Cintorínska 53, 968 01 Nová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Cena dosiahnutá vydražením:

52.200,- EUR (slovom: päťdesiatdvatisícdvesto EURO)

JUDr. Jana Živická, správca

K020556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tömölová Marta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1950
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1731, správca úpadcu Ing. Marta Tömölová, nar.: 17.04.1950, bytom Jána
Smreka 5, 984 01 Lučenec vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu verejné ponukové
konanie na predaj nasledovného motorového vozidla úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, súpis
ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 98/2017 dňa 24.05.2017 (K011443)
Popis
Motorové vozidlo zn. MAZDA 323 F, sedan HB,

Počet ks VIN
Evidenčné číslo Rok výroby Stav opotrebovanosti
1
JMZBA145201377277 BA1452
1996
nepojazdné

(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí. Správca
súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu
výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Motorové vozidlo je
pravdepodobne nepojazdné. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na
vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia nachádzajúceho sa v Banskej
Bystrici. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „KONKURZ – ING. MARTA TÖMÖLOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať,
ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť
len jednu záväznú ponuku.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu sídla správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen). Záväzná ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

215

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

adresu sídla správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen). Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
7. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
8. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne správca žrebom o tom, ktorá ponuka, ktorého záujemcu bude víťazná. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu
zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Lehota
splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy.
LawService Recovery, k.s. správca

K020557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gonda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krpelná 1106/11, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1982
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1731, ako
správca dlžníka: Peter Gonda, nar.: 17.05.1982, trvale bytom Krpelná 1106/11, 962 12 Detva, v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK74 0900
0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K020558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fobos advertising, s.r.o. "v likvidacii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechleby 297, 962 66 Sebechleby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 231 070
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/18/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Fobos
advertising, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Sebechleby 297, 962 66 Sebechleby, IČO: 36 231 070, zvoláva prvú
schôdzu veriteľov na deň 18.09.2017 o 09:30 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01
Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver.
Prezentácia veriteľov začína o 09:15 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj výpis
z obchodného registra / živnostenského registra nie starší viac ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K020559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laliová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kirejevská 361/25, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/106/2017 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/106/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1709, ako správca dlžníka: Katarína Laliová, nar.: 30.12.1971, trvale bytom Kirejevská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spravodlivosti SR pod č. S1709, ako správca dlžníka: Katarína Laliová, nar.: 30.12.1971, trvale bytom Kirejevská
361/25, 979 01 Rimavská Sobota, prechodne bytom Tomášovská 12, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno
Katarína Laliová BAPA, s miestom podnikania Kirejevská 361/25, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 314 652 v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
350,- EUR na účet č. SK52 0900 0000 0050 5974 4592, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K020560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca úpadcu: MUDr. Andrea Obertová, nar. 01.10.1971, bytom Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa,
v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 4K/17/2017, že dňa
31.07.2017, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575
951. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky je 618,47 €.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 31.07.2017 pod poradovým číslom 51.
Rimavská Sobota, 02.08.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K020561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Róbert Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K 7/2014-S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K 7/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37896636 DIČ: 1027435750, ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37896636 DIČ: 1027435750, ako
správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Róbert Horský, nar. 22.09.1978, bytom Československej armády 69/25,
977 01 Brezno,
ako dražobník oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods.1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZKR“) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dobrovoľných dražbách“) na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s. zo dňa 09.06.2017 a záväzného pokynu zástupcu
veriteľov: JUDr. Eva Michalenková zo dňa 20.03.2017, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, pod sp. zn. 3K 7/2014,
zverejňuje podľa ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR
nasledovné Oznámenie o dražbe:
Dražobník:
JUDr. Marián Pataj, so sídlom: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37896636 DIČ: 1027435750, správca
úpadcu Mgr. Róbert Horský, nar. 22.09.1978, bytom Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Marián Pataj, so sídlom: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37896636 DIČ: 1027435750, správca
úpadcu Mgr. Róbert Horský, nar. 22.09.1978, bytom Československej armády 69/25, 977 01 Brezno
Dátum konania dražby:

05.09.2017

Čas otvorenia dražby:

14.30 hod.
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby:

V priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Zory Belkovej
so sídlom Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby:
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 k celku k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 5146 vedenom Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom, pre okres Brezno, obec Brezno, k.ú. Brezno:
· 3-izbový byt č. 24, vchod 25, nachádzajúci sa na 9. poschodí, v bytovom dome so súpisným
číslom 69, postavený na parcele C-KN č. 1146/ 7, evidovanej na LV č. 5181, k.ú. Brezno,
parcele C-KN č. 1146/ 8, evidovanej na LV č. 5182, k.ú. Brezno a parcele C-KN č. 1146/ 9,
evidovanej na LV č. 5182, k.ú. Brezno;
· podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súpisným číslom
69, postavenom na parcele C-KN č. 1146/ 7, evidovanej na LV č. 5181, k.ú. Brezno, parcele
C-KN č. 1146/ 8, evidovanej na LV č. 5182, k.ú. Brezno a parcele C-KN č. 1146/ 9, evidovanej
na LV č. 5182, k.ú. Brezno, vo veľkosti 80/4344.
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 40/4344 k celku k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 5181 vedenom Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom, pre okres Brezno, obec Brezno, k.ú. Brezno:
·

pozemok parc. č. C-KN 1146/ 7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 279 m2.

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 40/4344 k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 5182 vedenom
Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, pre okres Brezno, obec Brezno, k.ú. Brezno:
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pozemok parc. č. C-KN 1146/ 8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 264 m2;
pozemok parc. č. C-KN 1146/ 9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 264 m2.

Spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. 5146, k.ú. Brezno sú Mgr. Róbert Horský, Československej
armády 69/25, Brezno a Mgr. Mária Horská, Československej armády 69/25, Brezno, každý v podiele 1/2 k celku.
Opis predmetu dražby:
Stavebnotechnický popis bytového domu: Bytový dom s bytovými jednotkami je situovaný v zastavanom území
mesta Brezno v jeho centrálnej časti na ulici Československej armády. Postavený je na pozemkoch parc. C-KN č.
1146/7, 1146/8 a 1146/9 v k.ú. Brezno. Bytový dom predstavuje panelový konštrukčný systém realizovaný od roku
1964 až po ukončenie panelovej výstavby obytných domov. Uvedený radový bytový dom je deväťpodlažný s 24 b.j.
v jednom vchode. I. NP je využité na technicko-hospodárske účely, 2. až 9. poschodie sú typové bytové priestory.
Obytný dom je zastrešený plochou strechou dvojplášťovej strešnej konštrukcie s krytinou z natavených asfaltových
pásov. Pôvodná úprava vonkajších povrchov je umelohmotná omietka – Dikoplast. V súčasnosti je bytový dom
zateplený kontaktným polystyrénovým systémom s povrchovou farebnou akrylátovou úpravou. Prvky dlhodobej
životnosti v prevažujúcej časti sú zachovalé, pravidelne udržiavané a vyhovujú svojmu účelu. V obytnom dome sú
vymenené pôvodné drevené okná za plastové. Obvodové panely sú hr. 30 cm, nosné priečne steny hr. 15 cm.
Svetlá výška podlažia je 2,50 m. Stropy sú železobetónové s rovným pohľadom, schody dvojramenné
železobetónové doskové na prízemí s keramickou dlažbou. Výťahy sú v radovom dome riešené umiestnením
výťahovej šachty v schodiskovom module. Dom je napojený na centrálny zdroj výroby tepla a TÚV z centrálnej
kotolne cez výmenníkovú stanicu. Spoločnými časťami domu sú základy domu, obvodové múry, strecha, podkrovie,
chodby, priečelia, vstup, chodba, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné
konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú tie, ktoré sú určené na spoločné užívanie: výťahy, práčovne,
sušiarne, žehliarne, sklady, miestnosti pre kočíky, miestnosti pre bicykle, miestnosť pre upratovačku, miestnosť pre
hlavné uzávery, miestnosť pre náradie, expanzné nádrže, spoločná televízna anténa, spoločné priestory, miestnosť
pre vodomery, bleskozvod, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické,
telefónne domové prípojky, ktoré sú umiestnené aj mimo domu ale slúžia výlučne domu.
Stavebnotechnický popis bytu: Byt č. 24 sa nachádza vo vchode č. 25 na 8. poschodí (9.NP) obytného domu
súp. číslo 69 na ulici Československej armády. Prístupný je z podesty podlažia na 8. poschodí cez bezpečnostné
dvere. Celková plocha bytu bez pivnice a loggie je 75, 26 m2. Byt pozostáva z troch izieb, vstupnej predsiene,
kuchyne, samostatnej kúpeľne, WC a šatníka. Z miestnosti izby – spálne je vstup na loggiu. Súčasťou bytu je aj
samostatná pivnica na I. NP- Interiér bytu je oproti pôvodnému stavu upravený, keď bola zrealizovaná kompletná
rekonštrukcia bytu. Úpravy sa týkajú hlavne zariadenia novej kúpeľne a WC, ktoré boli vybudované ako nové
priestory. V nadštandardne zariadenej samostatnej kúpeľni sa nachádza osadená rohová obmurovaná, keramickým
obkladom obložená plastová vaňa s nerezovou sprchou pákovou batériou, skrinkové keramické umývadlo
s nerezovou pákovou batériou a keramickým obkladom obložené poličky. Steny sú po celej svetlej výške miestnosti
obložené veľkoplošným keramickým obkladom, podlaha je z protišmykových keramických dlaždíc. V samostatnom
WC je osadený keramický Combi záchod, steny sú zo všetkých strán obložené keramickým obkladom do výšky 150
cm. Odvetranie kúpeľne a WC je zabezpečené prostredníctvom odsávacích ventilátorov so spätnou klapkou
a časovým spínačom. V kuchyni bola vymenená pôvodná kuchynská linka za novú s nadštandardným technickým
vybavením.
Súčasťou stavebných úprav bolo zníženie a zateplenie stropov s bodovými svietidlami, úplná rekonštrukcia
elektroinštalácie a vo všetkých obývacích miestnostiach boli vymenené pôvodné podlahy za laminátové plávajúce,
v kuchyni a v predsieni je osadená keramická dlažba. Vnútorné interiérové omietky sú jemné šťukové
vápenno-cementové stierky s ochrannými rohovými lištami s povrchovou úpravou z oteruvzdornej farebnej maľovky.
V miestnostiach kuchyne a v izbách sú nové doskové dvojradové radiátory KORAD s termostatickými hlavicami
a vlastným meraním spotreby tepla. Bezpečnostné protipožiarne vchodové dvere š. 80 cm, vnútorné drevené dvere
z masívu osadené v drevených oblôžkovaných zárubniach s kvalitnou povrchovou úpravou. Plastové okná
s horizontálnymi hliníkovými žalúziami. V spálni sú osadené vstavané skrine. Vykurovanie bytu je ústredné
teplovodné aj s prípravou teplej úžitkovej vody z centrálnej výmenníkovej stanice. Byt má vlastné meranie spotreby
teplej a studenej vody a spotreby plynu v bytovom jadre, meranie elektriny z vlastnej elektrickej skrinky
s elektromerom umiestnenej na vstupnej vonkajšej podeste. Byt má vybudovaný rozvod káblovej televízie, domáci
telefón s vrátnikom a telefón. Vonkajšia lodžia, s mrazuvzdornou betónovou dlažbou 300x300 mm, zábradlie
oceľové rámové s upraveným farebným povrchom. Zrealizované práce sú vo veľmi dobrej kvalite.
Popis pozemkov: Podiely pozemkov sú evidované na LV č. 5181 parc. č. C-KN 1146/7, pozemok vedený ako
zastavené plochy a nádvoria o výmere 279 m2, a LV č. 5182 parc. č. C-KN 1146/8, 1146/9 pozemky vedené ako
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zastavené plochy a nádvoria o výmere 279 m2, a LV č. 5182 parc. č. C-KN 1146/8, 1146/9 pozemky vedené ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere po 264 m2. Pozemky sú prístupné po mestských spevnených komunikáciách
autom i peši. V okolí sú situované bytové domy, staršia aj novšia bytová zástavba. V dosahu objektu je kompletná
občianska vybavenosť okresného mesta.
Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
·

Zákonné záložné právo v zmysle § 15 zák. č. 182/93 Z.z v prospech ostatných vlastníkov bytov.

·
Záložné právo zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 001/085692/07-001/000, V
138/2007 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 na zabezpečenie
úveru na nehnuteľnosti: byt č. 24, 9.p., vchod 25 byt. domu s. č. 69 na parcelách C-KN č. 1146/8, 1146/9, 1146/7 a
spoluvlast. podiel 80/4344 na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve byt. domu- čz 344/07.
Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom:

22.305,52 Eur

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

05.07.2017

Číslo znaleckého posudku:

55/2017

Znalec:

Ing. Ivan Širka, Riečka č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Odbor znalca: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie znalca: 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Evidenčné číslo znalca: 914 426

Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:

22.310,- Eur
200,- Eur

Dražobná zábezpeka:

Vyžaduje sa

Výška dražobnej zábezpeky:

5.000,- Eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2381 7951, vedený v ČSOB, a.s., BIC: CEKOSKBX, VS:72014.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Pripísaním na účet dražobníka do momentu otvorenia dražby.

Doklady preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky: Originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie
finančných prostriedkov z účtu zložiteľa, resp. originál dokladu preukazujúceho vloženie finančných prostriedkov na
účet dražobníka IBAN: SK98 7500 0000 0040 2381 7951, vedený v ČSOB, a.s., BIC: CEKOSKBX VS:72014, a to
všetko za predpokladu následného pripísania prevedených, resp. vložených finančných prostriedkov na účet
dražobníka IBAN: SK98 7500 0000 0040 2381 7951, vedený v ČSOB, a.s., BIC: CEKOSKBX VS:72014.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bezhotovostným prevodom na účet určený zložiteľom; a to bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa skončenia dražby alebo upustenia od dražby.
Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti :

Nie

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú vydražením, zníženú o sumu dražobnej zábezpeky, je
vydražiteľ povinný uhradiť dražobníkovi v lehote do 15 dní odo dňa udelenia príklepu, a to bezhotovostným
prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka IBAN: SK98 7500 0000 0040 2381 7951, vedený v ČSOB, a.s., BIC:
CEKOSKBX VS: 72014. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- Eur, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. V prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej
vydražením úspešným vydražiteľom v lehote na jej zaplatenie sa táto dražba považuje za zmarenú a účinky príklepu
sa rušia. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby zaplatí 100 % zo sumy dražobnej zábezpeky ako zmluvnú
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sa rušia. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby zaplatí 100 % zo sumy dražobnej zábezpeky ako zmluvnú
pokutu v prospech konkurznej podstaty na účet určený správcom.
Ohliadka predmetu dražby:

1. 18.08.2017 o 10.00 hod.
2. 25.08.2017 o 10.00 hod.
Pre účely ohliadky je nevyhnutné kontaktovať dražobníka na telefónnom čísle
048/472 42 22 (kontaktná osoba: Mgr. Michal Mikula) minimálne 2 pracovné dni
pred dňom ohliadky.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu
dražby po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením, a to na základe zápisnice
o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak
najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne
sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V
zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby,
dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa
predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní.
Notárska zápisnica:
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom Notársky úrad JUDr. Zora Belková, so sídlom Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci dražby:
Účastníkom dražby je osoba, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie a
ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z.. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť
prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,- €.
Poučenie:

Podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli
porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998
Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná
len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba
podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
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(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.

V Banskej Bystrici, dňa 28.07.2017

K020562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 1531/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/35/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/35/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Stavba:
Popis

Štát obec

K.ú.

rodinný dom

SR

Pliešovce 84

Pliešovce

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

47/5 14/16

Súpisné číslo

Súpisová hodnota

343

4 090,00 €

Pozemky:

Druh

Výmera v m2 Štát obec

K.ú.

č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisová hodnota

zastavané plochy a nádvoria

141

SR Pliešovce Pliešovce 84

47/1 14/16

500,00 €

zastavané plochy a nádvoria

62

SR Pliešovce Pliešovce 84

47/2 14/16

300,00 €

zastavané plochy a nádvoria

28

SR Pliešovce Pliešovce 84

47/5 14/16

100,00 €

zastavané plochy a nádvoria

31

SR Pliešovce Pliešovce 1077 47/6 7/16

135,00 €

zastavané plochy a nádvoria

32

SR Pliešovce Pliešovce 1076 47/4 7/16

140,00 €

SKP, k.s., správca

K020563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 5867/61, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
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Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2017 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Jozef Oravec, nar.
16.08.1947, trvale bytom Rúbanisko III 5867/61, 984 03 Lučenec (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/167/2017, zo dňa 17.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Jozef Oravec, date of birth 16.08.1947, residency Rúbanisko III 5867/61, 984 03 Lučenec (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
2OdK/167/2017 dated on 17th of july 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2017 dňa
21.07.2017. Dňom 22.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 139/2017 on
21th of july 2017. Bankruptcy was declared on 22th of july 2017.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with § 199 sec. 9
BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 23.07.2017.
The date 23th of july 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

JUDr. Jana Jandová, správca
JUDr. Jana Jandová, trustee

K020564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Andrášiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 503/14, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1943
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/150/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/150/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca dlžníka
Alžbeta Andrášiková, nar. 18.11.1943, Sklárska 503 / 14, 987 01 Poltár, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vo Vlkanovej, dňa 02.08.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K020565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Andrášiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 503/14, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1943
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/150/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/150/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Alžbeta Andrášiková, nar. 18.11.1943, Sklárska 503 / 14, 987 01 Poltár, týmto v zmysle ustanovenia §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka Alžbeta Andrášiková, nar. 18.11.1943, Sklárska 503 / 14, 987 01 Poltár, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Vo Vlkanovej, dňa 02.08.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K020566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír IVANIČ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 68, 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1972
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/188/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
20dK/188/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o
správcoch, K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca úpadcu: Slavomír IVANIČ, nar. 12.05.1972, trvale
bytom: Podhorie 68, 969 82 Podhorie, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. sudcovského spisu: 20dK/188/2017 a pod sp.zn. správcovského spisu
20dK/188/2017 S1716, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Tehelná 189, 960 01 Zvolen, a to v
pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu: kre@akap.sk alebo
telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323918.

K020567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAPUCHA s.r.o. (pôvodne Cycle s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 3, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 879 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2015 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu, SAPUCHA s.r.o. "v konkurze", Závodná 3, 821 06 Bratislava, IČO: 46 879 501,
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.09.2017 o 10:00 hod. v priestoroch spoločnosti správcovskej
kancelárie správcu v Banskej Bystrici, Ul. Kláry Jarunkovej 2. Prezentácia účastníkov schôdze veriteľov sa
uskutoční v čase od 9:45 do 10:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

228

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov,
Informácia správcu o stave konkurzného konania,
Zistenie stanovísk veriteľov,
Voľba zástupcu veriteľov,
Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej
moci a doklad totožnosti.

Mgr. Robert ANTAL
správca

K020568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ranč u Mariána, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 906 048
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 92/2016 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 92/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44906048, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa, ktoré boli doručené po
základnej prihlasovacej lehote, a to:
veriteľ: OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, IČO: 31562965
pohľadávka por.č. 96 : prihlásená suma 3448,80 EUR
pohľadávka por.č. 97 : prihlásená suma 4275,00 EUR
pohľadávka por.č. 98 : prihlásená suma 4688,76 EUR
pohľadávka por.č. 99 : prihlásená suma 3690,86 EUR
pohľadávka por.č. 100 : prihlásená suma 2725,86 EUR
pohľadávka por.č. 101 : prihlásená suma 5894,76 EUR
V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohoto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu – IBAN:
SK17 1100 0000 0029 1786 0108, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname
pohľadávok.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude na
vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
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K020569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sihelský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 302/17, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1996
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/78/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/78/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca dlžníka Ján Sihelský, nar. 01.05.1966, trvale bytom Zvolenská 122/76, 985 59 Tomášovce,
Slovenská republika oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude
umožnené v sídle správcu na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika v úradných hodinách
od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Hurbanova 8,
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu
office@mli.sk.

K020570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO:
44 310 226, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovne označené pohľadávky :
Položky zoznamu pohľadávok : 158.1 až 158.7, veriteľ : Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., so sídlom
Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 650 871, súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok zo dňa 01.08.2017, celková prihlásená suma 902,40 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 02.08.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K020571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. SNP 16, Banská Bystrica 974 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátova
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/38/2017 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/38/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Ivan Ondrejčák, nar. 19. 03. 1977, bytom Tr. SNP 16, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 ZKR
za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK35 0900 0000 0051 3120 7223, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 38; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K020572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Marton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 534, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1698
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/207/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/207/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Dušan Marton, nar. 13.11.1968,
trvale bytom Ľ. Štúra 534, 966 01 Hliník nad Hronom, adresa na doručovanie Repište 12, 966 03 Repište,
obchodné meno: Dušan Marton, s miestom podnikania Ľ. Štúra 534, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 41 523 539,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého
13, 974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 0907 889 961 alebo e-mailom: zdenka.majerova@gmail.com.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K020573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mindoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 72/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Andrea Mindoková, nar. 7.6.1979, Partizánska 711/19, 058 01 Poprad, na základe záväzného
pokynu zástupcu veriteľov z 29.5.2017, v zmysle §81 ods. 1 ZKR, z dôvodu, že zapísaný majetok do súpisu nie je
možné speňažiť, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty
súp. pol. 8 - iné majetkové právo
popis : cenné papiere enitenta Inžieniersko-ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii, IČO : 31 651 399, ISIN :
CS0005060250
počet cenných papierov : 15 ks
súpisová hodnota : 497,91 EUR
V zmysle §81 ods. 3 ZKR vylúčený majetok správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa
prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý
ponúkne najlepšie podmienky.
Podľa §81 ods. 5 ZKR ak o prevod nepožiada žiaden veriteľ do 60 dní od zverejnenia, majetok prestáva
podliehať konkurzu.

K020574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Lazor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré ihrisko 414/10, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK 3/2017 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK 3/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Michal Lazor, nar. 26.12.1990, Staré ihrisko 414/10, 058 01 Gánovce, oznamuje v zmysle §167v,
ods. 1 ZKR, že nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu, konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a preto konkurz končí. Zverejnením oznámenia o skončení konkurzu v OV sa konkurz zrušuje.

K020575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 497 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2015 S1296
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 07.08.2017

Okresný súd Prešov
1K/78/2015
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
I.
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.12.2015, sp. zn.: 1K/78/2015, zverejneným v Obchodnom vestníku,
čiastke OV 1/2016 dňa 04.01.2016 bol vyhlásený konkurz voči dlžníkovi LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze, so
sídlom Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497. Uznesením tej istej spisovej značka zo dňa
28.12.2015, súd ustanovil JUDr. Mariána Novikmeca, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie
správcu.
Dňa 29.03.2016 bol zverejnený súpis oddelenej podstaty úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze, so
sídlom Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497. Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. bol poňatý nasledovný majetok:
Číslo súpisovej zložky 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka dlžníka Retro Tatry, spol. s.r.o., Hotel Gerlach, Hviezdoslavova
2, 058 01 Poprad, IČO: 36 446 335
Právny dôvod: Odplata zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo č. 001/I/2009 zo dňa 14.01.2009, výška zostatku istiny
pohľadávky 5.020,07 Eur, vedené exekučné konanie o zaplatenie.
Súpisová hodnota majetku

5.020,07 Eur

Vlastníctvo úpadcu v podieli 1/1
Dňa 02.06.2017 súdny exekútor Mgr. Martin Petruška, Exekútorský úrad Humenné zaslal do správcovskej kancelárii
konečné vyúčtovanie exekučného konania v zmysle ustanovenia § 60 ods. 2 zákona NR SR č.233/1995 Z.z.
a vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z.. Mgr. Martin Petruška viedol exekučné konanie pod sp.zn.: Ex 517/2015,
v ktorom vymohol pre oprávneného sumu vo výške 5.020,07 Eur, ktorú poukázal na účet správcu konkurznej
podstaty oprávneného JUDr. Mariána Novikmeca č.ú.: SK32 7500 0000 0040 2269 8110.
Číslo súpisovej zložky 2
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka dlžníka Doprastav a.s., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, IČO:
31 333 320
Právny dôvod: Odplata zhotoviteľa z Objednávky č. P2/2013/00083/15 zo dňa 28.03.2013, výška pohľadávky: 50,72
Eur – faktúra č. 13MO-0402 zo dňa 18.04.2013
Súpisová hodnota majetku

50,72 Eur

Vlastníctvo úpadcu v podieli 1/1
Číslo súpisovej zložky 3
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka dlžníka Doprastav a.s., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, IČO:
31 333 320
Právny dôvod: Odplata zhotoviteľa z Objednávky č. P2/2013/00083/15 zo dňa 28.03.2013, výška pohľadávky:
168,77 Eur – fa č.13MO-0601 zo dňa 06.06.2013
Súpisová hodnota majetku

168,77 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vlastníctvo úpadcu v podieli 1/1
K súpisovým zložkám majetku č. 1 až 3 - Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam a Mandátna zmluva
č. 431 017 5218 zo dňa 31.03.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.04.2009, uzatvorenou medzi veriteľom
Sberbank Slovensko, a.s. (predtým VOLKSBANK Slovensko, a.s.) a úpadcom, bolo zriadené záložné právo na
všetky pohľadávky záložcu voči všetkým poddĺžníkom, ktorých je záložca veriteľom a tiež na všetky budúce
pohľadávky záložcu voči poddĺžníkom. Zabezpečený veriteľ Sberbank Slovensko, a.s., sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, má v konkurznom konaní právne postavenie záložného veriteľa v prvom
rade. Zabezpečená je pohľadávka veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. voči úpadcovi z titulu nevrátenia finančných
prostriedkov zo Zmluvy o financovaní č. 154 961 zo dňa 27.05.2015, ktorá nahradila pôvodnú Zmluvu o úvere č.
431 017 5218 zo dňa 14.03.2007 v znení jej dodatkov, prihlásená do konkurzného konania úpadcu v celkovej výške
56.270,03 EUR, pod č. 13 v zozname pohľadávok.
Dňa 02.02.2017 v čiastke OV 23/2017 bolo po predchádzajúcom súhlase zabezpečeného veriteľa zo dňa
24.01.2017 z Obchodnom vestníku zverejnené oznámenie o vylúčený súpisových zložiek majetku č. 2 a č. 3
zverejneného v súpise oddelenej podstaty úpadcu LIPTONA POPRAD, s.r.o. v konkurze.
POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
Po náležitom a odbornom preskúmaní vzniknutých a uplatňovaných pohľadávok proti podstate boli tieto priradené
k jednotlivým zložkám majetku zaradenému do súpisu oddelenej podstaty úpadcu v súlade s § 87 a nasl. ZKR. Pred
zostavením konečného rozvrhu z výťažku správca v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
z oddelenej podstaty bolo zverejnené v OV č. 99/2017, dňa 25.05.2017.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávok proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle § 96 ods. 4
ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inam
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V stanovenej lehote nebola správcovi doručená žiadna námietka.
V súvislosti so správou a speňažovaním majetku vznikali počas konkurzu pohľadávky proti podstate, ktoré boli
priebežne uhrádzané (poštovné, bankové poplatky a iné hotové výdavky). Jednotlivé pohľadávky proti podstate sú
špecifikované v pripojenej tabuľke s rozdelením, ktoré pohľadávky už boli uhradené s dátumom úhrady a ktoré
zostávajú na úhradu. Celková výška vzniknutých a priradených pohľadávok proti podstate činí sumu vo
výške 1.396,46 Eur.
II.
Rozvrhová časť
Výťažok určený pre uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Výťažok.....................................................................................................5.020,07 Eur
Pohľadávky proti oddelenej podstate........................................................1.396,46 Eur
Výťažok na vyplatenie pre zabezpečeného veriteľa............................3.623,61 Eur
Celková suma čistého výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Sberbank Slovensko a.s. predstavuje sumu 3.623,61 Eur. Táto suma vznikla po odpočítaní pohľadávok proti
podstate priradených a uspokojených z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu.
Podľa ust. § 94 ZKR, zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich jeho oddelenú podstatu. Ak nie je možné
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proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich jeho oddelenú podstatu. Ak nie je možné
uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka.
III.
Záver
V zmysle 96 ods. 5 ZKR ,, Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez
zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie
súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá
veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu“
Podľa ust. § 97 ods. 1 ZKR: ,,Rozvrh z oddelenej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku oddelenej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.
Návrh konečného rozvrhu výťažku správca predložil zabezpečenému veriteľovi a určil lehotu 15 dní na jeho
schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku bol schválený bez pripomienok zabezpečeným veriteľom dňa
27.07.2017

JUDr. Marián Novikmec, správca

K020576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bačovčin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/64/2017 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/64/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Marián Novikmec, správca úpadcu Štefan Bačovčin, nar. 17.08.1978, trvale bytom Nemocničná 12,
066 01 Humenné, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu sp.zn. 2OdK/64/2017 S1296, možno nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas stránkových hodín v pondelok až
piatok v čase od 8.00 – 14.00 hod. Žiadosti na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na
tel.: 057 44 210 64.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K020577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101% spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 44, Poprad 058 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101% spol. s.r.o. v konkurze., so sídlom Námestie sv. Egídia 44,
058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená
prihláška pohľadávky veriteľa: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
s celkovou prihlásenou sumou: 1751,31 EUR, pričom prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
V Prešove dňa 2.8.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K020578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hudáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 19 - zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis: zrážka za 06/2017
súpisová hodnota: 33,63 EUR
deň zapísania do zoznamu: 1.8.2017
dôvod zapísania majetku: §72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.

V Prešove, 2.8.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

K020579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Olejár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 349, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/62/2017 S911
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Okresný súd Prešov
3OdK/62/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη ́ στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/62/2017 zo dňa 25.7.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu Anton Olejár, nar. 1.10.1970, bytom 080 05 Ruská Nová Ves 349 a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 146/2017 zo dňa 1.8.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, proc. no.: 3OdK/62/2017, dated on 25th July 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Anton Olejár, date of birth 1.10.1970, domicile: 080 05 Ruská Nová Ves 349, Slovak
Republic and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the Slovak
Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 146/2017 dated on 1th August 2017. This
resolution of the District Court Prešov.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešove, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment
of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and
other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 2th August 2017
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee,

K020580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kožuchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 4704/97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/43/2017 S815
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
3OdK/43/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca úpadcu: Iveta Kožuchová, nar. 29.03.1964, bytom Levočská 4704/97, 080 01
Prešov oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov
200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakm@mail.t-com.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K020581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Urdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dačov 59, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/71/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/71/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov,
správca úpadcu Monika Urdová, nar. 27.04.1974, bytom Dačov 59, 082 71 Lipany, týmto v zmysle ustanovenia § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Bardejovské
kúpele 30, 086 31 Bardejov, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16.00
hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo mailom na recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K020582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Urdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďačov 59, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/71/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/71/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
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Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
Invitation a produire une créance. Délais a respecter!
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, správca
konkurznej podstaty úpadcu, t. j. Monika Urdová, nar. 27.04.1974, bytom Dačov 59, 082 71 Lipany, v súlade s
nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 1OdK/71/2017, zo dňa 25.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 seated Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov as bankruptcy truste of
bankrupt Monika Urdová, born 27.04.1974, permanently residing Dačov 59, 082 71 Lipany, (hereinafter only “the
Bankrupt “), has according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 the duty to
inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No. 1OdK/71/2017 dated 25th of July 2017
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.08.2017. Dňom 02.08.2017
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 1st of August 2017. Bankruptcy was declared on 2nd
of August 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 seated
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, Slovak Republic whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - District Court Prešov, seated Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second
sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená
z
majetku,
ktorým
je
zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
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be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bardejove, dňa 02.08.2017
In Bardejov, on 2nd of August 2017
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PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
Trustee of the bankrupt

K020583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ševcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gróner 67A, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/48/2017 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/48/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
dlžníka Eva Ševcová, nar. 27.11.1984, bytom: Gróner 67A, 085 01 Bardejov, sp. zn.: 3OdK/48/2017.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Bardejove, dňa 01.08.2017
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K020584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Štucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu udeleného mi súdom, ktorý bol zverejnený v OV č. 141/2017 dňa 25.07.2017, pod č.: K018458,
týmto oznamujem, že zo súpisu majetku všeobecnej podstaty boli vylúčené hnuteľné veci zapísané pod č.:
2.: Automatická práčka zn. AEG, model 60640, biela farba, počet ot. 1000, mat. nádrže: HiCarbon, spot. vody: 46 l,
ovl. systém: LCD dig. display, spot. energie pri praní: 1,02 kWh
a
8.: Priemyselný žehlič Miele (používaný), model: 5316, typ: HM5316, výr.č.: 40/9604555, kap. odpar. vody: 47
(kg/h), ohrev (spotreba): 11,9 kWh, valec: priemer: 250 mm, dlžka: 1650 mm.
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Dôvodom na vylúčenie vyššie uvedených súpisových zložiek majetku je skutočnosť, že ich nemožno speňažiť.
Prešov, dňa 02.08.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K020585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Partička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 54, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1 OdK/68/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/68/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Štefan Partička, nar. 20.12.1957, bytom Kukorelliha 54, 066 01 Humenné podľa § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Masarykova 10, 080 01 Prešov v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod – 12:00 hod
a od 13:00 hod – 16:00 hod.Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať poštou na adresu kancelárie správcu,
e-mailom na adresu: advokat.orosova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 073944.
V Prešove dňa 28.07.2017
JUDr. Ivana Orosová, správca

K020586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Ivan Baluch oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate.
JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Ivan Baluch oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada (§ 96 ods. 3 ZKR).
V Prešove, dňa 02.08.2017
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JUDr. Ján Surma, správca

K020587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Partička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 54, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1 OdK/68/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/68/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Štefan Partička, nar. 20.12.1957, bytom Kukorelliho 54, 066 01 Humenné (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1OdK/68/2017 zo dňa 18.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
141/2017 zo dňa 25.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ivana Orosová, Masarykova
10, 080 01 Prešov, Slovenská republika k číslu konania 1OdK/68/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

248

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho
Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Štefan Partička, nar. 20.12.1957, Kukorelliho 54, 066 01 Humenné (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No.
1OdK/68/20017 dated on 18th of Jule 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 141/2017 on 25th
of June 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovak republik, to the No. 1OdK/68/2017. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
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currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015.

V Prešove dňa 28.07.2017
In Prešov, on 28.07.2017
JUDr. Ivana Orosová, správca
JUDr. Ivana Orosová, trustee
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K020588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2665/15, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.1.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/69/2015 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/69/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
Všeobecná časť
Uznesením sp. zn. 1K/69/2015-25 zo dňa 07.09.2015 Okresný súd Prešov (ďalej len ako „Okresný súd“) v právnej
veci navrhovateľa – dlžníka: Martin Duda, nar. 27.01.1973, trvale bytom Komenského 2665/15, 069 01 Snina, SR
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a otvoril
malý konkurz. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Ľubomíru Tichú. Následne Uznesením sp. zn.
1K/69/2015-37 zo dňa 19.05.2016 Okresný súd Prešov odvolal Ing. Ľubomíru Tichú z funkcie správcu a zvolal
schôdzu veriteľov. Uznesením sp. zn. 1K/69/2015-42 zo dňa 04.07.2016 Okresný súd Prešov ustanovil do
funkcie správcu JUDr. Martina Kirňaka, správcu so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov (zmena adresy
sídla kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov).
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu, pričom vo veci vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal prihlášky
veriteľov, vyhotovil zoznam pohľadávok. Správca Ing. Tichá riadne a včas zvolala 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa
konala dňa 15.12.2015, avšak táto nebola uznášaniaschopná, nakoľko na nej nebol prítomný ani jeden veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Následne ďalšiu schôdzu veriteľov zvolal Okresný súd Prešov, ktorá sa
konala dňa 27.06.2016 na Okresnom súde Prešov v miestnosti č. 18. Uverejnením v Obchodnom vestníku 56/2017,
K006247 zo dňa 21.03.2017 bola ustanoveným správcom JUDr. Martinom Kirňakom zvolaná ďalšia schôdza
veriteľov, na ktorej bol zvolený zástupca veriteľov: Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44 483 767,
Mlynská 31, Košice.
V intenciách § 32 ZKR správca konkurznej podstaty každú prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou
preskúmal a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu, zistené pohľadávky v súlade s § 31 ods. 1 ZKR bezodkladne
zapísal do zoznamu pohľadávok. Na základe vyššie uvedený skutočností sú účastníkmi konkurzného konania títo
veritelia:
Veriteľ
Colný úrad Michalovce
Finančné riaditeľstvo SR (Colný úrad Prešov)
- prevod na: Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
- prevod na: Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Spolu:

Prihlásená pohľadávka
3.651,33,- Eur

Zistená suma
3.651,33,- Eur

Popretá suma
---

51.051,02,- Eur

51.051,02,- Eur

---

89.021,29,- Eur

89.021,29,- Eur

---

302.058,45,- Eur

302.058,45,- Eur

---

224,50,- Eur
12.627,24,- Eur
66,39,- Eur
6.728,70,- Eur
4.257,90,- Eur
793,47,- Eur
470.480,29,- Eur

224,50,- Eur
12.627,24,- Eur
66,39,- Eur
6.728,70,- Eur
4.257,90,- Eur
793,47,- Eur
470.480,29,- Eur

---------------

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
ohliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vyhotovil súpis majetku podstát.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty:
Por.č.

Súpisová zložka majetku

Súpisová hodnota

1

Finančné prostriedky tvorené:
-Finančné prostriedky menovitej hodnoty – 1.700 Eur

1.700,- Eur

Spolu:

1.700,- Eur

Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.
Čiastkový rozvrh v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.
Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV 124/2017, K015127, zo dňa 29.06.2017 Oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

II.
Rozvrhová časť
A) Príjmy
Por.č.
1

Súpisová zložka majetku
Finančné prostriedky menovitej hodnoty

Výťažok speňaženia
1.700,- Eur

Spolu:

1.700,- Eur

B) Výdavky
Pohľadávky proti podstate:
Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate v zmysle § 46 ods. 3 vyhlášky 665/2005 Z. z.
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- poštovné náklady (24,35,- Eur) - (správca Ing. Tichá)
- poštovné náklady (1,25,- Eur)
- cestovné náklady (92,65 + 76,45 = 169,10,- Eur) - (92,65,- Eur správca Ing. Tichá)
- náklady na tlač a na administratívny materiál (32 + 48 = 80,- Eur) - (32,- Eur správca Ing. Tichá)
- náklady spojené s vedením účtov (40,- Eur) – (správca Ing. Tichá)
Spolu:
314,70,- Eur
Odmena správcu
a) v zmysle vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. odmena správcu do konania 1.schôdze veriteľov, priznaná
správcovi súdom vo výške 663,88,- Eur – USPOKOJENÉ dňa 13.12.2016 - (správca Ing. Tichá)
Odmena správcu zo speňaženia
a) podľa § 20 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá
patrí správcovi odmena 1 % z výťažku (1% zo sumy výťažku 1.1.660,- Eur = 16,60,- Eur) – (správca Ing. Tichá)
Spolu: 680,48,Eur
Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu:
Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky, ktoré budú pozostávať z :
- prevodné príkazy suma vo výške 13x 1,50,- Eur (poplatok za spracovanie doručeného príkazu na úhradu pre
platbu z účtu úpadcu podľa SADZOBNÍK POPLATKOV PRIMA BANKA účinného od 01.12.2013 Tuzemský príkaz
na úhradu (vrátane tuzemského príkazu na úhradu v rámci banky)) t. j. 19,50,- Eur
- poštovné 13x 1,25,- Eur = 16,25,- Eur
- náklady na vedenie účtu (3x 3,90/mesiac) = 11,70,- Eur
- administratívne potreby = 6,- Eur
Spolu: 53,45,- Eur

Výdavky spolu (bez odmeny správcu do konania 1.SV): 384,75,- Eur
Súdny poplatok z výťažku:
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
(výťažok vo výške 1.036,12,- Eur) (položka 5 písm. d/ sadzobníka súdnych poplatkov – zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch).
Súdny poplatok: 0,2% z 1.036,12,- Eur = 2,07,- Eur
Spolu: 2,07,- Eur
Celkové výdavky: 386,82,- Eur (t.j. pohľadávky proti podstate: 314,70,- Eur
odmena správcu zo speňaženia: 16,60,- Eur
predpokladané náklady na ukončenie konkurzu: 53,45,- Eur
súdny poplatok z výťažku: 2,07,- Eur)
Výťažok zahrnutý do rozvrhu
(výťažok) – výdavky) = 1.313,18,- Eur
(1.700 – 386,82) = 1.313,18

C) Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľom bolo rozhodujúce zistenie
pohľadávok správcom.

Návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 1.700,- Eur
Celková suma pohľadávok prihlásených veriteľmi: 470.480,29,- Eur
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 1.313,18,- Eur

Veriteľ
Colný úrad Michalovce
Finančné riaditeľstvo SR (Colný úrad Prešov)
- prevod na: Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
- prevod na: Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Spolu:

Zistená suma
3.651,33,- Eur

Podiel na celkovej sume prihlásených pohľadávok (%) Suma na rozvrh
0,80
10,50,- Eur

51.051,02,- Eur 10,85

142,48,- Eur

89.021,29,- Eur 18,92

248,45,- Eur

302.058,45,- Eur 64,20

843,06,- Eur

224,50,- Eur
0,05
12.627,24,- Eur 2,68
66,39,- Eur
0,01
6.728,70,- Eur 1,43
4.257,90,- Eur 0,90
793,47,- Eur
0,16
470.480,29,- Eur 100

0,65,- Eur
35,20,- Eur
0,15,- Eur
18,77,- Eur
11,82,- Eur
2,10,- Eur
1.313,18

Výzva veriteľom:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu na adresu kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov
prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom mailu spravca.kirnak@gmail.com oznámili svoje čísla účtov
a variabilné symboly, na ktoré má správca rozvrh výťažku zaslať.

Schválenie návrhu rozvrhu:
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

JUDr. Martin Kirňak
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K020589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Mesároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 336/16, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/55/2017s1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/55/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do správcovského spisu vo vyššie označenej konkurznej veci možno nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa vopred objednať zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu:
bereznaninova@e-pravnesluzby.sk alebo telefonicky na čísle: 0907 129 893.
Prešov, dňa 02.08.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K020590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Mesároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 336/16, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/55/2017S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/55/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady ES č. 1346/2000, ako správkyňa dlžníka: Martin Mesároš, nar. 16.02.1977, bytom Čsl.
Armády 336/16, 067 83 Kamenica n. Cirochou, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), týmto oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 3OdK/55/2017-22 zo dňa 25.07.2017, IČS: 8117217912, ktoré bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2017 zo dňa 01.08.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom (1) rovnopise správkyni na
adresu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika a v jednom
rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, k sp. zn. 3OdK/55/2017. Ak
veriteľ doručí správkyni prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
správcovi sa musí radne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na ňu neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú
má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje ani nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa
vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Vzor tlačiva prihlášky je dostupný na: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Prešov, 02.08.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

Notification to foreign creditors
In accordance with the Regulation of the European Council No. 1346/2000 as the bankruptcy trustee of Mr. Martin
Mesároš, born 16.02.1977, address: Čsl. Armády 336/16, 067 83 Kamenica n. Cirochou, Slovak republic (hereinafer
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mesároš, born 16.02.1977, address: Čsl. Armády 336/16, 067 83 Kamenica n. Cirochou, Slovak republic (hereinafer
„bankrupt“), I am obliged to inform you that with the Decision of the District court in Prešov No. 3OdK/55/2017-22
issued on 25th of July 2017 published in the Commercial Journal No. 146/2017 on 1st of August 2017, bankruptcy
was declared on bankrupt´s estate. According to Act No. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuralization, the
creditors of the bankrupt have to file their claims within the period of 45 days beginning from the day of declaration
of bankruptcy procedure, in one deed delivered to the Okresný súd Prešov (District court in Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovenská republika (Slovak republic) to the No.: 3OdK/55/2017 and one deed delivered to bankruptcy
trustee on the address: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa (bankruptcy trustee), Hlavná 45, 080 01 Prešov,
Slovenská republika (Slovak republic). The claim has to be filed on the registration form which has to be filled in
properly. Registration form not delivered in the legally prescribed time, shall be considered as valid claim, but such
creditors can not exercise their voting and other rights attachment to the claims. Creditors with secured claims shall
in time and properly claim their securities within the basic 45 days period since declaration of bankruptcy, otherwise
securities lapse. Proper secured claim shall be filed in registration form delivered in one deed to bankrupcy trustee,
otherwise securities lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of the certain
future condition or creditors who have a claim against another person other than the bankrupt, on the condition that
the bankrupt´s estate is object of the security of the claim, file their claim equally. The claim has to be filed on the
registration form which has to be filled in properly, otherwise these claims shall not be considered as claims in
bankruptcy and registration form shall be ignored. The creditor must fill in the registration form of his claim
information as follows: his name, surname, address of his domicile or his seat of the creditor and of the bankrupt,
the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from bankruptcy´s genereal estate, total amount of
claim and signature of creditor on regisration form. Creditors with secured claims shall fill in the registration form with
information about secured amount, kind and order of their security right, object to which the security right is tied and
legal cause of it. Each secured claim must be filed separately. Creditors whose claims are dependent on fulfillment
of certain conditions file their claims equally with stating the condition on which a claim is dependent, in registration
form. The total amount of claim shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interest. The
claim has to be filed in euros. If the claim is filed in another currency, amount of the claim shall be determined by
bankruptcy truste according to the reference Exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central bank or National Bank of Slovakia. If the claim is filed in the currency which reference Exchange
rate is not stated or announced by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the amount of claim shall
be determined by bankruptcy truste in accordance with Professional dilligence. Documents proving information
provided in the registration form shall be attachment to it. In the case a nonfinancial claim is filed, an expert opinion
stating the value of such a claim shall be attachment to registration form, otherwise these claims shall not be
considered valid and such registration form shall be ignored. A creditor who has duty to draw up accounts shall
provide a statement that the claim filed with the bankruptcy trustee is accounted in creditors´ accountancy, the
scope in which the claim is accounted or reasons why the claim is not accounted at all. In the case a creditor does
not have a domicile, seat or an address of a branch office in the Slovak republic, he has to appoint a representative
with address or seat in the Slovak republic, otherwie delivery to such a creditor shall be executed only via publishng
in the Commercial Journal. Registration form once delivered to bankruptcy truste or district court shall not be
corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors whose seat of office and residence is unknown
from the documents provided by the bankrupt.
The sample of the Registration form is available on: www.justice.gov.sk, in the part: Practical information, file
samples and forms.
Prešov, 02.08.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, Bankruptcy Trustee

K020591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bado Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej Tehelni 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1953
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/4/2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca dlžníka Milan
Bado, nar. 07.08.1953, trvale bytom K Starej Tehelni 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika v zmysle ustanovenia
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
350,- EUR na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu IBAN SK31 0200 0000 0038 3836 8056
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

M&L insolvency, k.s.
správca

K020592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Harendarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 10, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1984
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/17/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/17/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, správca
úpadcu: Jozef Harendarčík, nar. 21.03.1984, bytom Družstevná 10, 065 03 Podolínec, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 1OdK/17/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000
0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 02.08.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ščerba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Bystrá 65, 090 05 Krajná Bystrá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/59/2017 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
20dK/59/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing Emil Čerevka , správca dlžníka Ladislav Ščerba ,nar.15.3.1975 bytom Krajná Bystrá 65, Krajná Bystra 090 05 ,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :Štefánikova 17, 066 01
Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín je
možné dohodnúť aj telefonicky na 0915858289

V Humennom dňa 02.08.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej

pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K020594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Chripáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májova 744/34, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1969
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 30dK/68/2017 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
30dK/68/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing Emil Čerevka , správca dlžníka Dana Chripáková,nar. 21.11.1969 bytom Májová 744/34, Medzilaborce 068 01 ,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :Štefánikova 17, 066 01
Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín je
možné dohodnúť aj telefonicky na 0915858289

V Humennom dňa 02.08.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej

pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K020595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Čurlej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hudcovce 73, 067 45 Hudcovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/42/2017/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/42/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Radoslav Čurlej, nar. 05.07.1976, bytom 067 45 Hudcovce, vedenej na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 3OdK/42/2017, týmto JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775 oznamuje, že nahliadať do
správcovského spisu: 3OdK/42/2017/S1775 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od 9.00 hod. do
12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01 Humenné.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K020596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Čurlej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hudcovce 73, 067 45 Hudcovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/42/2017/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/42/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
Radoslav Čurlej, nar. 05.07.1976, bytom 067 45 Hudcovce Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Prešov, č.k.: 3OdK/42/2017 zo dňa 10.07.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 3OdK/42/2017 dated 10th of July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Radoslav Čurlej, nar. 05.07.1976, bytom 067 45 Hudcovce.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 17th of July 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Tomáš
Vorobeľ, LL.M., správca S1775, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

260

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim
is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Poľana 57, 090 05 Krajná Poľana
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/30/2017/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/30/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Iveta Grundzová, nar. 30.07.1967, bytom 090 05 Krajná Poľana 57, vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 3OdK/30/2017, týmto JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775 oznamuje,
že nahliadať do správcovského spisu: 3OdK/30/2017/S1775 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01
Humenné.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K020598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Poľana 57, 090 05 Krajná Poľana
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/30/2017/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/30/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“): Iveta
Grundzová, nar. 30.07.1967, bytom 090 05 Krajná Poľana 57 Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Prešov, č.k.: 3OdK/30/2017 zo dňa 27.06.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 3OdK/30/2017 dated 27th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Iveta Grundzová, nar. 30.07.1967, bytom 090 05 Krajná Poľana 57.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 04.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 4th of July 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Tomáš
Vorobeľ, LL.M., správca S1775, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim
is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K020599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beran Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 802/3, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/29/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Vlastimil Beran, nar. 06.05.1969, bytom A. Sládkoviča 802/3, 082 21 Veľký Šariš vedenej
na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 3OdK/29/2017, týmto JUDr. Peter Nízky, správca S1345 oznamuje, že
nahliadať do správcovského spisu: 3OdK/29/2017/S1345 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 066 01
Humenné.

JUDr. Peter Nízky, správca

K020600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beran Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 802/3, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/29/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/29/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
Vlastimil Beran, nar. 06.05.1969, bytom A. Sládkoviča 802/3, 082 21 Veľký Šariš Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, č.k.: 3OdK/29/2017 zo dňa 27.06.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 3OdK/29/2017 dated 27th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Vlastimil Beran, nar. 06.05.1969, bytom A. Sládkoviča 802/3, 082 21 Veľký Šariš.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 3th of July 2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Peter
Nízky, správca S1345, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Peter Nízky, správca S1345, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim
is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Peter Nízky, správca

K020601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Varholová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jusková Voľa 66, 094 12 Jusková Voľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 329 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2017 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/44/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Viera Varholová, nar. 01.09.1965, bytom 094 12 Juskova Voľa 66, vedenej na Okresnom
súde Prešov pod sp. zn. 1OdK/44/2017, týmto JUDr. Slavomír Tekeľ, správca S1776 oznamuje, že nahliadať do
správcovského spisu: 1OdK/44/2017/S1776 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od 9.00 hod. do
12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01 Humenné.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K020602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Varholová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jusková Voľa 66, 094 12 Jusková Voľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 329 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2017 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/44/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“): Viera
Varholová, nar. 01.09.1965, bytom 094 12 Juskova Voľa 66 Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Prešov, č.k.: 1OdK/44/2017 zo dňa 04.07.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 1OdK/44/2017 dated 4th of July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Viera
Varholová, nar. 01.09.1965, bytom 094 12 Juskova Voľa 66.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 12th of July 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Slavomír
Tekeľ, správca S1776, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky
sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí
aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Slavomír Tekeľ, správca, správca S1776, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of
claim is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and
signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the
same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
type, ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

267

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K020603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zgiborová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 11, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/49/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/49/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Dáša Zgiborová, nar. 11.08.1970, bytom Košická 11, 066 01 Humenné, vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 3OdK/49/2017, týmto JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 oznamuje,
že nahliadať do správcovského spisu: 3OdK/49/2017/S1400 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01
Humenné.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K020604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zgiborová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 11, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/49/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/49/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“): Dáša
Zgiborová, nar. 11.08.1970, bytom Košická 11, 066 01 Humenné Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Prešov, č.k.: 3OdK/49/2017 zo dňa 10.07.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 3OdK/49/2017 dated 10th of July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Dáša
Zgiborová, nar. 11.08.1970, bytom Košická 11, 066 01 Humenné.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 18th of July 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Ing.
Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing.
Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim is
submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K020605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duduš Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 130, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2017 S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Rastislav Duduš, nar. 30.07.1982, bytom 059 01 Krížova Ves 130, vedenej na Okresnom
súde Prešov pod sp. zn. 4K/3/2017, týmto JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775 oznamuje, že nahliadať do
správcovského spisu: 4K/3/2017/S1775 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00
hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01 Humenné.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K020606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duduš Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 130, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2017 S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
Rastislav Duduš, nar. 30.07.1982, bytom 059 01 Krížova Ves 130 Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Prešov, č.k.: 4K/3/2017 zo dňa 27.06.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 4K/3/2017 dated 27th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Rastislav Duduš, nar. 30.07.1982, bytom 059 01 Krížova Ves 130.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 3th of July 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise naOkresný súd Prešov, Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania: 4K/3/2017 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only„the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov ( District Court Prešov),
Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 4K/3/2017 and in one original to the bankruptcy
trustee to the address: JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak
Republic. The lodgement of claim is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and
of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim
has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about type, ranking, the legal cause of security and information about the object to
which the security is tied and amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed
to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case
a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K020607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie opravy konečného rozvrhu výťažku v časti 2.3 návrhu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn.31K/10/2016 zo dňa 25.4.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446, 044 19 Ruskov a zároveň som bol týmto
uznesením ustanovený do funkcie správcu podstaty. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku: OV
83/2016 dňa 2.5.2016 pod značkou: K010070.
Správca zverejnil návrh konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku 121/2017 dňa 26.6.2017 pod značkou
K014597 a zároveň požiadal súd o schválenie konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu.
Následne správca zistil, že v tabuľke v časti 2.3 návrhu rozvrhu omylom nebol zahrnutý veriteľ PROFI CREDIT
Slovakia s.r.o., čím došlo k nesprávnemu rozpočítaniu súm určených na uspokojenie jednotlivých nezabezpečených
veriteľov. Vzhľadom na uvedené správca žiada súd o schválenie opraveného návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov. Vzhľadom na uvedené správca žiada súd o schválenie opraveného návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Celková suma výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty sa nemení a predstavuj sumu vo výške 9.797,66-€
a pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú hodnotu 2.570,70-€. Výsledná suma určená na uspokojenie
pohľadávok nezabezpečených veriteľov sa nemení a predstavuje sumu 7.226,96-€.

2.3 Návrh znenia opraveného rozvrhu
Sumu určenú na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov v predmetnom konkurznom konaní vo výške
7.226,96-€ správca navrhuje po oprave rozdeliť medzi nezabezpečených veriteľov nasledovne:

Číslo pohľadávky

Veriteľ

Celková zistená suma v €

Podiel v % Suma určená na uspokojenie

1

CETELEM Slovensko a.s.

2.656,96

3,60

260,17

2

CETELEM Slovensko a.s.

123,43

0,17

12,29

3

Consumer Finance Holding a.s.

8.058,75

10,92

789,18

4

ČSOB a.s.

33.343,72

45,20

3266,59

5

ČSOB a.s.

534,89

0,73

52,76

6

ČSOB a.s.

1.703,59

2,31

166,94

7

ČSOB a.s.

3.883,73

5,26

380,14

8

ČSOB a.s.

8.736,46

11,84

855,67

9

Prima banka

4064,01

5,51

398,2

10

PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.

7.776,63

10,54

761,72

11

Slovenská sporiteľňa a.s.

327,22

0,44

31,8

12

VÚB a.s.

519,41

0,70

50,59

13

VÚB a.s.

2.047,36

2,78

200,91

73.776,16

100

7.226,96

Spolu
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Percentuálny pomer uspokojenia nezabezpečených veriteľov : 9,795%

Po oprave chyby zostáva návrh v ostatných častiach nezmenený.
Po schválení tohto opraveného konečného rozvrhu výťažku správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok veriteľov.

JUDr. Juraj Špirko -správca

K020608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Dorko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 88/6, 044 31 Družstevná pri Hornáde-Tepličany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/24/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/24/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu: Róbert
Dorko, nar.22.07.1972, bytom: Orechová 88/6, 04431 Družstevná pri Hornáde-Tepličany, ustanovený uznesením
Okresného súdu Košice I zo dňa 25.7.2017, sp.zn.30OdK/24/2017, týmto oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/24/2017 zo dňa 25.7.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.146/2017 dňa 1.8.2017.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on the 20th May 2015, as the trustee
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on the 20th May 2015, as the trustee
of bankrupt: Róbert Dorko, nar.22.07.1972, bytom: Orechová 88/6, 04431 Družstevná pri Hornáde-Tepličany,
proc.No. 30OdK/24/2017, I am obliged to inform you with that resolution of the District Court Košice I, proc. no.
30OdK/24/2017 dated on the 25th july 2017, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned
resolution was published in the Commercial Gazette Journal No. 146/2017 dated on the 1th august 2017.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr.Juraj Špirko, sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr.Juraj Špirko, sídlo: Floriánska 19, 040 01
Košice whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy.
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Gazette after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Gazette with stating the creditor and the registered sum.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
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d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying name and seat of the bankrupt,
e) total sum of the claim,
f) signature.
Tlačivá
pre
konkurz
sa
nachádzajú
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

na

The
aplications
are
available
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

stránke:
website:

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Gazette.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20th May 2015.
JUDr. Juraj Špirko-správca Floriánska 19, 040 01 Košice

K020609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivo Prokopič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 133/21, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu Ing. Ivo Prokopič, nar. 06.11.1969, trvale bytom Hlavná
133/21, 076 16 Zemplínska Nová Ves, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18. septembra 2017 o 15.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Mlynská 27
v Košiciach.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Rôzne, záver.

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K020610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGAPE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 670 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2017 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
31K/7/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola verejného ponukového konania na predaj podniku
Úpadca: AGAPE, a.s., so sídlom: Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 670 334
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270, správca
v súlade so záväzným pokynom VV a zabezpečeného veriteľa vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
podľa ust. § 92 ods. 2 ZKR v spojení s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj podniku úpadcu ako celku
pozostávajúceho z majetku vo vlastníctve úpadcu, ktorý tvorí všeobecnú podstatu ako aj oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa JUDr. Alexandra Zápotockého, a to nasledovného:
A. Oddelená podstata (OV č. 100/2017 zo dňa 26.05.2017) - Nehnuteľnosti: a) Pozemok: parcela registra „C“ č.
478/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 1204 m2, katastrálne územie: Lipovce, obec:
LIPOVCE, okres: Prešov, štát: Slovenská republika, číslo listu vlastníctva: 226, podielové/výlučné vlastníctvo
úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu, súpisová hodnota: 274,01 €, názov zabezpečeného veriteľa: JUDr. Alexander
Zápotocký, nar. 14.11.1955, bytom: Malinová 19, Košice, čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu
pohľadávok: 81-88;
b) Stavba: popis: stavba, druh: chata, parcelné číslo: 478/2, súpisné číslo: 158, ulica: neuvedená,
orientačné číslo: neznáme, katastrálne územie: Lipovce, obec: LIPOVCE, okres: Prešov, štát: Slovenská
republika, číslo listu vlastníctva: 226, podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu,
súpisová hodnota: 534.130,33 €, názov zabezpečeného veriteľa: JUDr. Alexander Zápotocký, nar.
14.11.1955, bytom: Malinová 19, Košice, čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok:
81-88
c) Príslušenstvo stavby: terénne priestory – súpisová hodnota 8.953,81 €, vodojem a vodovodné zariadenie súpisová hodnota 10.191,29 €, ČOV a kanalizácia - súpisová hodnota 10.089,27 €, Trafostanica a N prípojka súpisová hodnota 848,34 €, Verejné osvetlenie - súpisová hodnota 985,31 €, Plynová prípojka - súpisová hodnota
891,13 €
B. Všeobecná podstata (OV č. 100/2017 zo dňa 26.05.2017 a OV č. 126/2017 zo dňa 03.07.2017) – hnuteľný
majetok úpadcu.
(ďalej len ,,Majetok úpadcu),
za nasledovných podmienok:
1. Predmetom speňaženia predajom podniku je všetok Majetok úpadcu (ďalej spolu len ako „Podnik“).
2. Podnik je speňažovaný ako celok, t. j. súbor vecí, nie jednotlivo.
3. O podmienkach ponukového konania sa záujemca môže informovať u správcu. Záujemcovia o kúpu Podniku sa
môžu zúčastniť ohliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Ponuky musia byť najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručené do kancelárie správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
·
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
fotokópiu preukazu totožnosti alebo kópiu rodného listu; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra ; pri fyzickej osobe
podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac; pri iných
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fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac; pri iných
verejnoprávnych subjektoch presnú identifikáciu subjektu podľa príslušného registra, v ktorom je takýto
subjekt registrovaný alebo v súlade s obvyklým označením subjektu a fotokópiu dokladu oprávňujúceho
konať za takýto subjekt
· musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, pričom minimálna prípustná výška ponuky kúpnej
ceny za Podnik musí byť v druhom kole vo výške 75 % súpisovej hodnoty, t.j. vo výške 431.230,87 €;
· musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke
opatrenej výrazným označením „KONKURZ – 31K/7/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“. Včas
doručené záväzné ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
· Čestné vyhlásenie o tom:
a. že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
b. že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
c. že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 8 tohto pokynu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená
ako najvýhodnejšia a tento záujemca zmluvu o predaji podniku v určenej lehote z dôvodu na strane
záujemcu so správcom neuzavrie, alebo zmluvu neuzavrie z dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny
riadne a včas týmto záujemcom.
· Číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu zloženú podľa bodu 8 tohto pokynu
neúspešným záujemcom, alebo na ktorý sa má záujemcom vrátiť záloha zložená podľa bodu 6 tohto
pokynu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
· Doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 6 tohto pokynu.
6. Záujemcovia o kúpu Podniku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo
výške 5.000 €. Záloha bude pripísaná v prospech účtu úpadcu č.: SK93 0200 0000 0000 0731 8572, vedenom vo
VÚB, a.s. najneskôr do 12:00 hod dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení
uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy o prevode podniku. V prípade odmietnutia
podpisu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok
záujemcom (napr. nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny riadne a včas), uhradená záloha prepadne v prospech podstaty
úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená. V prípade nezloženia zálohy na kúpnu cenu
v stanovenej lehote, nebude správca na doručenú ponuku záujemcu prihliadať.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na
záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnej moci alebo
splnomocnenia, správca neprihliada.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti podľa bodu 5. a bodu 6. a či sú k nej priložené požadované doklady.
9. Výsledky ponukového konania (po vyhodnotení zo strany správcu) s uvedením najvhodnejšej ponuky správca
písomne alebo emailom oznámi oddelenému veriteľovi a predsedovi veriteľského výboru do 3 pracovných
dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá
ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len
v prípade, ak oddelený veriteľ a veriteľský výbor po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou túto
výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasia. Oddelený veriteľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa
oznámenia výsledkov ponukového kola správcom, oznámiť správcovi (písomne alebo mailom), čí súhlasí alebo
nesúhlasí s ponukou záujemcu vyhodnotenou zo strany správcu ako najvhodnejšou (v zmysle vyššie uvedeného).
V prípade, ak bude výška kúpnej ceny odsúhlasená zo strany oddeleného veriteľa a veriteľský výbor sa do 10 dní
od doručenia súhlasu oddeleného veriteľa správcovi (písomne alebo emailom) nevyjadrí (a to jednoznačným
písomným alebo emailovým oznámením správcovi, či s takouto výškou kúpnej ceny súhlasí alebo nesúhlasí), má sa
za to, že veriteľský výbor takúto ponuku taktiež výslovne odsúhlasil v súlade s týmto bodom, a to bez ohľadu na
prípadný nesúhlas alebo výhrady zo strany veriteľského výboru doručené správcovi (písomne alebo emailom)
neskôr.
10. V prípade splnenia podmienok podľa bodu 9. správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola
úspešná, do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v súlade s bodom 9. (tzn. od odsúhlasenia kúpnej ceny
oddeleným veriteľom a veriteľským výborom). Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
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adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a uzavretie zmluvy o predaji Podniku,
11. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o predaji
Podniku do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 10. tohto pokynu. V tejto
lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná
na účet úpadcu najneskôr v posledný deň 10 - dňovej lehoty.
12. V obsahu zmluvy o predaji Podniku uzatvorenej s úspešným záujemcom sa ustanoví, aká časť celkovej kúpnej
ceny za Podnik pripadá na nasledovné dva súbory majetku, z ktorých pozostáva Podnik: 1. Nehnuteľnosti
v oddelenej podstate 2. Hnuteľné veci vo všeobecnej podstate. Výška časti kúpnej ceny pripadajúca na každý takýto
jednotlivý súbor majetku sa určí na základe matematického pomeru súčtu hodnôt majetku v jednotlivom súbore
majetku k celkovému súčtu hodnôt všetkého majetku úpadcu.“

K020611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Byster 154, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 044 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/40/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/40/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Štefan Králik, narodený
5.5.1951, bytom Byster154, 044 41 Sady nad Torysou týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od
8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 hod. – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113 095.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K020612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčok Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 75, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/38/2017 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/38/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/38/2017 zo dňa 24. júla 2017 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Peter Korčok, nar. 23. augusta 1974, bytom Krosnianska 75, 040 22 Košice (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke 145/2017 dňa 31. júla 2017.

V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkuzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu Mgr. Lenky Hričindovej na adrese Ž̌riedlová 3, 040 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu Mgr. Lenky Hričindovej na adrese Ž̌riedlová 3, 040 01
Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod..

Ž̌iadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na telefónnych číslach 055/72 96 116 - 117, 0918 739 903, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: lenka@hricindova.sk.

V Košiciach, dňa 2. augusta 2017

Mgr. Lenka Hričindová, správca

K020613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčok Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 75, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/38/2017 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/38/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/38/2017 zo dňa 24. júla 2017 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Peter Korčok, nar. 23. augusta 1974, bytom Krosnianska 75, 040 22 Košice (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke 145/2017 dňa 31. júla 2017.

V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur, a to za každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo účtu v tvare IBAN SK79 1100 0000 0029 3719 2741
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten
účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.

V Košiciach, dňa 2. augusta 2017

Mgr. Lenka Hričindová, správca
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K020614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Červenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 464, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/37/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/37/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr.Jana Koľveková, správca úpadcu Zuzana Červenákovái, narodená 24.06.1986, bytom: Hronská 464, 049 25
Dobšiná, zastúpená: Centrom právnej pomoci, kancelária Bratislava, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý možno vložiť kauciu vo výške 350,-€( s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol) pri popretí pohľadávky veriteľom je :SK50 0900 0000
0004 4484 2946, vedený v SLSP, a.s.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K020615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 322, 044 19 Ďurkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/2/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/2/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Molnár, nar. 7.9.1972, bytom: Ďurkov 322,
04419 Ďurkov, oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené
pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávok: 3/1, 3/2
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803
Celková prihlásená suma: 4129,70 €
Dátum doručenia prihlášky: 1.8.2017

JUDr. Martin Morochovič, správca
Martin Molnár
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K020616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jenčuš Zdeno, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojšov 309, 055 52 Kojšov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/a, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/44/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/44/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Mgr. Zdeno Jenčus, nar. 14.2.1974, Kojšov 309, 055 52 Kojšov oznamuje, že
do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 81/A, 040 01 Košice, v úradných
hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín
nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: jako@nextra.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (55) 633 13 76.

K020617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenek Karaščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2017-S-909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

v
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
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„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
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8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
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13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
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„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
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písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
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he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
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12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
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„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
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2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
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11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

295

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
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Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

298

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.
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JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
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This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
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elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
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c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
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16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
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ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
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9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
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„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
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c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
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a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
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„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
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4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
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9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
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13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
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„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
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3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
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claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
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12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
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„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
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2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
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rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
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12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
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1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
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qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
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10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.
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JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
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V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
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elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
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d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
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the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

334

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
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15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
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„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
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can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
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d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
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14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
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„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
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žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
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obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:

a musí

a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
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13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
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„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
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3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
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declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
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„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
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pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
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7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok.
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/ Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
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„Convocatoria para la presentación de créditors. Plazos aplicables“
„Výzva k pŕihlášení pohledávky. Závazné lhůty“.
„Opfordring til anmendelse af fordringer. Vaer opmaerksom pa fristerme“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beacgten!“
„Noude asitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Invitation a produire une créance. Délais á respecter“
„Invito alľinsinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
„Kvietimas pateikti reikalavima¸. Privalomieji terminai.“
„Felhívás kővetelés bejelentésére. Betartandó határidok“
„Oproep tot indiening van schuldvorederingen. In acht te nemen termijnen“
„Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
„Pozitív k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudattavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Invitatie de inregistrare a cererii de admitere a creantei. Termenul limita“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako správca úpadcu Ing. Zdenek Karaščák,
nar: 07.02.1948, bytom: Park Mládeže, 631/2, 040 01 Košice( ďalej len úpadca), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I., sp.zn.: 32OdK/35/2017 zo dňa 12.07. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Zdrnek Karaščák, date of birth 07.02.1948, domicile Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice, hereinafter
only“ the Bankrupt“ , our duty is to inform that with the resolution of the District Court KošiceI, No.32 OdK/35/2017
date 12th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.07. 2017. Dňom 12.07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District court košiceI. was published on 19th of July 2017. Bancruptcy was declared on 12.th
of July 2017.
V zmysle zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (herainafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§23 ods.1 ZKR v spojení s ust.§ 199 ods. 9ZKR).
1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. The bancruptcy begins by declaring the bancruptcy. The bancruptcy is considered by publishing the resolution on
declaring the bancruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery)of the judicial decision
the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§23 sec.1 BRA in connection with the provision
§199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa pruhláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v§166a) písm. a),b), a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§28 sec. 1BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm.a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bancruptcy is possible by applying of application forma s well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatená, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten , kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( §29 ods.9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fuxed period with an intention of transffering the hired asset s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy . This creditor
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§29 ods..9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ , ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený len z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bancruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bancrupt, i fit is assured by the security right reffering to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bancruptcy only from the gains acquired by encashing the property , which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej
podstaty , so sídlom : Platanová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára . Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania . V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Košice I., Tichá 21,
040 01 Košice, Slovenská republika (§28 ods.2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
6. The aplication form shall be submitted in one counterpart to the truste : JUDr. Juraj Gavalčin , offices :
Platanová 5, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court – Okresný súd Košice I.(District Court Košice I.), Tichá
21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
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21, 040 01 Košice, Slovak Republic (§28 sec.2 BRA).The beginning of the period for registration of the claims to the
bancruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bancruptcy in the
Comercial report (§ 199 sec.9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté: môže byť však len z výťažku zaradeného do
rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched:
he can be satisfid only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the truste. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the truste in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde(§28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive/vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno , priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky ,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-prindet form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz –a restrukturalizacia .aspxwww.justice.gov.sk and must
include basic requirements: otherwise it will not be taken into consideration. The basic requiments of the application
are:
a) name, sur name and residence or name and seat of the creditor,
b )name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f)signature (§29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku, musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu , poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR ) .
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
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11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference axchange
rate is not stated or published by the European Central bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the
claim shall be determined by the truste with profesional care (§ 29 sec.5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje(§29 ods.6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the claim in the accountancy (§29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budúpísomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.(§29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl.39-42 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/ 2000
z 29. mája 2000.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 -42 of the Council regulation
(EC) No. 1346/2000 from 29.05. 2000.

JUDr. Juraj Gavalčin,
správca úpadcu/ truste of the bankrupt
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K020618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žulkovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 334, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 641 573
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2012 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 16.04.2012 sp.zn.: 26K/1/2012, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
Peter Žulkovský - ZET, so sídlom podnikania: 044 81 Kysak, IČO: 37 641 573 (ďalej len ,,úpadca“), rozhodol
o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu a ustanovil ma za správu podstaty. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 78/2012 dňa 23.04.2012.
Správca zostaví podľa § 98 ZKR rozvrh zo všeobecnej podstaty po speňažení majetku všeobecnej podstaty.
Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu.
V konkurznom konaní nie sú vedené žiadne spory o určenie pohľadávok alebo spory, ktorými by bol dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu, ktorý by mal brániť zostaveniu rozvrhu z všeobecnej podstaty alebo pri ktorom by
mali byť uschované výťažky na sporné pohľadávky.
V Obchodnom vestníku č. 70/17 zo dňa 10.04.2017 bol uverejnený zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Po uplynutí lehoty na námietky správca vyhotovil nasledujúci návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty:
Popis speňaženia majetku úpadcu
Úpadca bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom hnuteľného majetku alebo iného majetku, ktorý bol speňažený
v druhom ponukovom kole ako súbor majetku za 3.600 €. Správca vymohol pohľadávky úpadcu od štyroch dlžníkov
v celkovej výške 721,48 € (Status Real, O.P.R. s.r.o., Armast s.r.o., Ipeľské tehelne, a.s.).
Správca vykonával úpadcovi pravidelné mesačné zrážky zo mzdy.
Majetok, ktorý sa síce nachádzal v účtovníctve, avšak nepreukázala sa jeho existencia alebo právna
opodstatnenosť bol vylúčený z majetku so súhlasom VV. (OV č. 84/15 zo dňa 05.05.2015 a OV č. 150/16 zo dňa
04.08.2016)
V nasledujúcej tabuľke č. 1 je uvedený speňažený majetok úpadcu:
Majetok
Popis

speňažená suma

titul

Status Real

228,10 €

pohľadávka

O.P.R. s.r.o.

231,27 €

pohľadávka

Armast s.r.o.

107,30 €

pohľadávka

Ipeľské tehelne a.s.

154,81 €

pohľadávka

hmotný majetok 1 -510

3 600,00 €

nespotrebovaný predddavok

183,83 €

predaj
OS KE I

zrážky zo mzdy

1 986,31 €

úpadca

finančná hotovosť

3 200,00 €

úpadca
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9 691,62 €

Celková hodnota majetku ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku je vo výške 9.691,62 €.
V tabuľke č. 2 sú uvedené vykonané zrážky zo mzdy úpadcu:
mzda apríl 2012

21,09 €

21,09 €

21.10.2013

203/2013

mzda máj 2012

21,88 €

21,88 €

21.10.2013

203/2013

mzda jún 2012

21,36 €

21,36 €

21.10.2013

203/2013

mzda júl 2012

19,59 €

19,59 €

21.10.2013

203/2013

mzda august 2012

20,82 €

20,82 €

21.10.2013

203/2013

mzda september 2012

19,52 €

19,52 €

21.10.2013

203/2013

mzda október 2012

21,75 €

21,75 €

21.10.2013

203/2013

mzda november 2012

20,06 €

20,06 €

21.10.2013

203/2013

mzda marec 2013

37,30 €

37,30 €

21.10.2013

203/2013

mzda apríl 2013

22,78 €

22,78 €

21.10.2013

203/2013

mzda máj 2013

24,00 €

24,00 €

21.10.2013

203/2013

mzda jún 2013

22,41 €

22,41 €

21.10.2013

203/2013

mzda júl 2013

21,01 €

21,01 €

21.10.2013

203/2013

mzda august 2013

21,04 €

21,04 €

21.10.2013

203/2013

mzda október 2013

21,04 €

21,04 €

29.11.2013

231/2013

mzda november 2013

57,88 €

57,88 €

17.2.2014

32/2014

mzda december 2013

58,64 €

58,64 €

17.2.2014

32/2014

mzda január 2014

22,25 €

22,25 €

17.2.2014

32/2014

mzda február 2014

62,00 €

62,00 €

17.4.2014

75/2014

mzda marec 2014

104,36 €

104,36 €

17.4.2014

75/2014

mzda apríl 2014

62,00 €

62,00 €

3.6.2014

104/2014

mzda máj 2014

62,00 €

62,00 €

16.7.2014

135/2014

mzda apríl 2014

61,99 €

61,99 €

16.7.2014

135/2014

mzda júl 2014

63,36 €

63,36 €

17.9.2014

177/2014

mzda august 2014

62,00 €

62,00 €

17.9.2014

177/2014

mzda september 2014

62,35 €

62,35 €

17.10.2014

199/2014

mzda október 2014

63,02 €

63,02 €

17.12.2014

241/2014

mzda december 2014

63,53 €

63,53 €

20.1.2015

12/2015.

mzda január 2015

40,45 €

40,45 €

20.2.2015

35/2015

mzda február 2015

78,51 €

78,51 €

26.3.2015

59/2015

mzda marec 2015

60,12 €

60,12 €

5.5.2015

84/2015

mzda apríl 2015

4,50 €

4,50 €

22.6.2015

117/2015

mzda máj 2015

33,63 €

33,63 €

22.6.2015

117/2015

mzda jún 2015

34,43 €

34,43 €

29.7.2015

144/2015

mzda júl 2015

33,63 €

33,63 €

21.8.2015

161/2015

mzda august 2015

33,63 €

33,63 €

13.10.2015

196/2015

mzda september 2015

34,10 €

34,10 €

13.10.2015

196/2015

mzda október 2015

33,63 €

33,63 €

27.11.2015

228/2015

mzda december 2015

30,60 €

30,60 €

2.2.2016

21/2016

mzda november 2015

33,63 €

33,63 €

10.2.2016

27/2016

mzda január 2016

48,74 €

48,74 €

19.4.2016

74/2016

mzda november 2015 - doplatok

2,37 €

2,37 €

19.4.2016

74/2016

mzda február 2016

48,74 €

48,74 €

19.4.2016

74/2016

mzda marec 2016

49,22 €

49,22 €

13.5.2016

92/2016
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mzda apríl 2016

48,74 €

48,74 €

15.7.2016

136/2016

mzda august 2016

50,06 €

50,06 €

21.11.2016

222/2016

mzda september 2016

48,90 €

48,90 €

21.11.2016

222/2016

mzda október 2016

48,74 €

48,74 €

27.12.2016

247/2016

mzda november 2016

48,91 €

48,91 €

27.12.2016

247/2016

V tabuľke č. 3 sú uvedené pohľadávky proti podstate, ktoré vznikli počas konkurzného konania:

Veriteľ

Právny dôvod

Celá suma v €

Podstata

Správca

Poštovné

125,65 €

všeobecná

Správca

cestovné

Správca

kancelárske potreby

12,36 €

všeobecná

OTP

bankové poplatky

260,60 €

všeobecná

Správca

paušálna odmena

1 355,42 €

Správca

odmena zo speňažovania

Správca

FA - prenájom skladu ROVIX s.r.o.

660,00 €

všeobecná

Správca

FA - prenájom skladu ROVIX s.r.o.

300,00 €

všeobecná

Správca

FA - prenájom skladu ROVIX s.r.o.

300,00 €

všeobecná

OS KE I

súdny poplatok

19,38 €

všeobecná

Slovenská konsolidačná

nezaplatené poistné

112,66 €

všeobecná

Slovenská konsolidačná

dávky garančného poistenia

4 356,20 €

všeobecná

Slovenská konsolidačná

nezaplatené poistné

225,32 €

všeobecná

Slovenská konsolidačná

nezaplatené poistné

112,66 €

všeobecná

Slovenská konsolidačná

nezaplatené poistné

179,30 €

všeobecná

928,67 €

všeobecná

všeobecná

674,07 €

SPOLU

všeobecná

9 622,29 €

V tabuľke č. 4 je uvedená odmena správcu:
Správca

Výška speňaženia

Odmena v €

paušálna odmena

1 355,42 €

predaj hmotného majetku

3 600,00 €

504,84 €

zrážky zo mzdy

1 986,31 €

99,32 €

získanie preddavku

183,83 €

získanie hotovosti

3 200,00 €

pohľadávky

721,48 €

1,84 €
32,00 €
36,07 €

SPOLU

2 029,49 €

V tabuľke č. 5 je uvedený výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate:
Majetok

9 691,62 €

Pohľadávky proti podstate

9 622,29 €

Výťažok

69,33 €

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Po odpočítaní všetkých pohľadávok proti podstate je vo všeobecnej podstate čistý výťažok vo výške 69,33 €.
ROZVRH
prihlásená
pohľadávka

Veriteľ
Peter Fába, Nová 39
Geča

Uznaná
pohľadávka

3 900,00
€

3 900,00
€

25 696,85

Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice

€

25 696,85
€

Výťažok - všeobecná
podstata
1,85 €

12,21 €
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4 587,58

Ing. Pavol Klešč Obrody 13 040 01 Košice

4 587,58

2,18 €

€

€

PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina

1 203,69 €

1 203,69 €

0,57 €

Advokádska kancelária JUDr. Zdeno Danížek / Saint-Gobain Cobain
Construction Products, s.r.o.

1 103,21 €

1 103,21 €

0,52 €

SECURITAS SK, s.r.o.

984,53 €

984,53 €

0,47 €

Tatra banka, a.s.

17 310,75 €

17 310,75 €

8,23 €

Union poisťovňa, a.s.

340,29 €

340,29 €

0,16 €

Daňový úrad Košice

5 833,55 €

5 833,55 €

2,77 €

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice

16 961,34 €

16 961,34 €

8,06 €

fischer SK s.r.o.

519,70 €

519,70 €

0,25 €

H+H Slovenská republika s.r.o.

2 816,83 €

2 816,83 €

1,34 €

ENTE spol. s.ro.

9 019,55 €

9 019,55 €

4,29 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

5 389,32 €

5 389,32 €

2,56 €

CARGO TRNAVA, spol. s r.o.

4 913,31 €

4 913,31 €

2,34 €

Exekutorský úrad Ing. JUDr. Bohumil Husťák

146,08 €

0,00 €

0,00 €

Pavol Duch

524,10 €

524,10 €

0,25 €

Wurth spol. s r.o.

68,24 €

68,24 €

0,03 €

Mesto Košice

16,63 €

16,63 €

0,01 €

QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves

11 713,83 €

11 713,83 €

5,57 €

KM BETA spol. s r.o.

9 854,12 €

9 854,12 €

4,68 €

DACH MAT s.r.o.

3 031,47 €

3 031,47 €

1,44 €

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

339,78 €

339,78 €

0,16 €

WOODCOTE Slovakia, s.r.o.

12 999,08 €

12 999,08 €

6,18 €

Pavol Palenčák

3 040,38 €

3 040,38 €

1,45 €

Východoslovenká energetika a.s.

536,22 €

536,22 €

0,25 €

Ján Franko

2 097,97 €

2 097,97 €

1,00 €

MEDIATEL, spol. s r.o.

438,51 €

438,51 €

0,21 €

Boris Blažo

615,57 €

615,57 €

0,29 €

Michal Vaško - Vaško

60 137,34 €

0,00 €

0,00 €

Michal Vaško

35 065,15 €

0,00 €

0,00 €

SPOLU

241 204,97 €

145 856,40 €

69,33 €

Poučenie:
Správca určuje lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty 15 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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K020619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žulkovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 334, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 641 573
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2012 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 603
Deň zapísania:

21.07.2017

Popis súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť, príjem podliehajúci konkurzu
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Súpisová hodnota: 3.200,00 €
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

K020620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bielik Milan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešporu 2300/13, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/10/2017 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/10/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Mgr. Milana Bielika, nar. 21. 03. 1964, bytom: Mirka Nešporu
2300/13, 071 01 Michalovce, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK1209000000000512127486, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
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b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. František Lukáč, správca

K020621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karaščáková Adriána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Park Mládeže 631/2, 040 01 Košice- Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2017 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Adriana Karaščáková, nar. 21.11.1948, bytom: Park Mládeže
631/2, 040 01 Košice – Sever, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK1209000000000512127486, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. František Lukáč, správca
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K020622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Lukáš Michaľov, správca úpadcu Viktor Zuštjak, narodený 31.01.1964, bytom: Seňa 598, 044 58 Seňa
oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 ZKR
a ďalej správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v sídle
správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom:
lukasmichalov@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0918 656 301.
V Košiciach, dňa 02.08.2017

K020623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Ľubomíra Komanická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kollára 1200/1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1956
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/38/2017 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/38/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu, so sídlom na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 11:30 hod.
a od 13:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom na adresu konres@konres.sk, príp. na tel. č.:
0911 755 524.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár
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K020624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX – X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca zverejnením v Obchodnom vestníku SR v čiastke 110/2015 zo dňa 11. júna 2015
doplnil súpis oddelenej podstaty majetku úpadcu o nové súpisové zložku majetku, ktoré, okrem iných súpisových
zložiek
majetku,
pozostávali
aj
z
pohľadávok
úpadcu.
Pohľadávky
úpadcu
boli
zaradené
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava
829 90, IČO: 31 320 155 (ďalej len "VÚB, a.s."). VÚB, a.s. tak v zmysle § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZKR") je príslušným orgánom
pre účely rozhodovania podľa § 82 ods. 1 ZKR.
Voči pohľadávkam, ktoré sú predmetom vylúčenia, správca zverejnením v Obchodnom vestníku SR v čiastke
OV 122/2015 zo dňa 29. júna 2015 pristúpil k zmene ich súpisových hodnôt.
Správca na základe záväzného pokynu VUB, a.s. pristúpil k vymáhaniu pohľadávok zaradených do oddelenej
podstaty v zmysle zverejnenia v OV 110/2015 zo dňa 11. júna 2015.
Dôvodom vylúčenia nižšie uvedených pohľadávok úpadcu je faktická nevymožiteľnosť predmetných peňažných
pohľadávok úpadcu. Správca na základe doručených listinných podkladov požiadal VÚB, a.s. o udelenie súhlasu s
vylúčením pohľadávok z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s..
Na základe súhlasu VÚB, a.s. zo dňa 26. júla 2017 sp. zn. 479/7703/2015, ktorý bol doručený správcovi dňa 31. júla
2017, správca v súlade s § 81 ods. 1 a ods. 2 ZKR, oznamuje vylúčenie nasledujúcich súpisových zložiek
majetku úpadcu (pohľadávok):
Dlžník

Suma (€)

P.č.

Faktúra č.
Názov

Sídlo

IČO

B.
B. Ak. Hronca,
44
METAL
048
01
332
s.r.o.
Rožňava

Právny dôvod
Istina

162

10120206

Príslušenstvo

Ing.
Jaroslav
Nemec
2

Helsinská
19, 040 01 /183
Košice

OFS17421213

Ing.
Jaroslav
Nemec
CELKOM

10110521

Źáložne
Poradie
v
právo
v
zozname
prospech
pohľadávok
VÚB

12 000,00
€

neuhradena
faktúra za dodanie
tovaru Ms mix katalógové
číslo 600,00 €
odpadu 17 04 01 meď,
bronz,
mosadz (25,880 t)

VÚB

5V, 7V

12 000,00
€

600,00 €

VÚB

5V, 7V

1
B.
B.
METAL
s.r.o.
CELKOM

Hodnota
peňažnej
pohľadávky
vyjadrená v €

126 353,78
€

neuhradená
faktúra
za
6 317,69 €
uskutočnené
stavebné práce

VÚB

5V, 7V

126 353,78
€

6 317,69 €

VÚB

5V, 7V

VÚB

5V, 7V

neuhradena
faktúra za dodanie
kyslíku plynného 33,60 €
10,70 m3 (48 ks) a
propran
butánu

672,00 €

Nálepkova

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

365

Obchodný vestník 150/2017
MIWIX-X
s.r.o.
3

Konkurzy a reštrukturalizácie
propran
butánu
F80 33 kg (4 ks)

Nálepkova
1310/21,
44658788
053
11
Smižany
OFS30981211 2 227,20 €

neuhradená
faktúra za držiak
na
nožnicu
111,36 €
pásový
bager
E305B
New
Holland (2 ks)

VÚB

5V, 7V

2 899,20 €

144,96 €

VÚB

5V, 7V

3 500,00 €

neuhradena
faktúra za dodanie
liatiny (katalógove
175,00 €
číslo odpadu 17 04
05 - železo, oceľ)
(24,270 t)

VÚB

5V, 7V

8 227,20 €

neuhradena
faktúra za dodanie
liatiny (katalógove
411,36 €
číslo odpadu 17 04
05 - železo, oceľ)
(25,710 t)

VÚB

5V, 7V

11 727,20
€

586,36 €

VÚB

5V, 7V

MIWIX-X
s.r.o.
CELKOM

10130042
SMZ
Kunová
Teplica
s.r.o.

197, 049 33
Kunova
36193810
Teplica

4
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10130073

SMZ
Kunová
Teplica
s.r.o.
CELKOM

Poučenie:
Vylúčený majetok správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod
majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky (§ 81
ods. 3 ZKR).
Ak sa na majetok vylúčený podľa odseku 1 vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečujúce zistenú zabezpečenú
pohľadávku, správca na požiadanie prevedie majetok na toho zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečená
pohľadávka je zabezpečená týmto zabezpečovacím právom; ak sa na majetok vzťahuje viac zabezpečovacích práv,
rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie. Ak zabezpečení veritelia nepožiadajú o prevod
majetku, správca na požiadanie prevedie majetok na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky; ak ich o prevod
majetku požiada viac, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky (§ 81 ods.
4 ZKR).
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok
vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov,
prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do
zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1 (§ 81 ods. 5 ZKR).
V Košiciach, dňa 1. augusta 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K020625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinovo Námestie 8, 040 20 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2017 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 32Odk/30/2017 zo dňa 6. júla 2017, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 133/2017 dňa 13. júla 2017 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Andrej Hudák, nar. 01.12.1962, bytom: Gagarinovo námestie 8, 040 20 Košice a do funkcie správcu ustanovil JUDr.
Štefana Straku, so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01 Košice. Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.
Júla 2017 bol správca JUDr. Štefan Straka odvolaný a do funkcie správcu bol ustanovený Ing. Zuzana Schwartzová,
PhD. so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286 (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk
V Košiciach, dňa 21. júla 2017
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca

K020626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strompf Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/29/2017 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Radovan Strompf, nar. 07.03.1970, bytom Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad
Hnilcom, vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 32OdK/29/2017, týmto JUDr. Gabriel Šoltés, správca
S1763 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu: 32OdK/29/2017/S1763 je možné v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. na adrese kancelárie správcu: ul.
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K020627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strompf Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/29/2017 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
Radovan Strompf, nar. 07.03.1970, bytom Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom Vám oznamujem,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Radovan Strompf, nar. 07.03.1970, bytom Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom Vám oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Košice I., č.k.: 32OdK/29/2017 zo dňa 06.07.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Košice I., No. 32OdK/29/2017 dated 6th of July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Radovan Strompf, nar. 07.03.1970, bytom Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom.

Toto Uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I. was published on 13th of July 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Gabriel
Šoltés, správca S1763, Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Gabriel Šoltés, správca S1763, Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, Slovak Republic. The lodgement of claim
is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
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Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K020628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivo Prokopič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 133/21, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu Ing. Ivo Prokopič, nar. 06.11.1969, trvale bytom Hlavná
133/21, 076 16 Zemplínska Nová Ves, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31 K 13/2017 zo
dňa 07.06.2017, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená kaucia vo výške 350 Eur na účet číslo SK23 0900 0000 0051 3346 3562
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

369

Obchodný vestník 150/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.08.2017

K020629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivo Prokopič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 133/21, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Stavba
Druh stavby: rodinný dom; súpisné číslo: 2118; na pozemku parc. č.: 986/2; obec: Košice - Pereš; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Pereš; číslo LV: 1045; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku: 100
000,00 EUR

Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 22 m2; obec: Košice - Pereš; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Pereš; číslo LV: 1045; parcelné číslo: 985; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku:
990,00 EUR

Pozemok
Druh pozemku: záhrady; výmera: 1501 m2; obec: Košice - Pereš; štát: SR; názov katastrálneho územia: Pereš;
číslo LV: 1045; parcelné číslo: 986/1 ; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku: 68 000,00
EUR

Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 245 m2; obec: Košice - Pereš; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Pereš; číslo LV: 1045; parcelné číslo: 986/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota majetku:
11 025,00 EUR

JUDr. Oľga Kmeťová, CSC., správca

K020630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Galambošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 559/8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/27/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/27/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Zuzana Galambošová, nar. 03.10.1965, bytom: Bulharská 559/8, 040 01 Košice, na majetok
ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/27/2017 zo dňa 04.07.2017 v
zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že do správcovského spisu č. 31OdK/27/2017 S1155
možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: doc.
Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie uvedenú adresu, elektronicky e-mailom
na: chapcakova@yahoo.com alebo telefonicky na č.: +42155-72 875 44.

K020631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Galambošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 559/8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/27/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/27/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Zuzana Galambošová, nar.
03.10.1965, bytom: Bulharská 559/8, 040 01 Košice, ďalej len „dlžník“, oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Košice I, sp. zn . 31OdK/27/2017 zo dňa 04.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
truste of the Zuzana Galambošová, date of birth 03.10.1965, domicile Bulharská 559/8, 040 01 Košice,
hereinafter only ,,the debtor“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Košice I, No.
31OdK/27/2017 dated 4th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.07.2017. Dňom
12.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Košice I was published on 11th of July 2017. Bankruptcy was declared
on 12th of July 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., Holubyho 12, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., Holubyho 12, 040 01 Košice, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
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správca /trustee of the debtor

K020632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Galambošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 559/8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/27/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/27/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca dlžníka Zuzana Galambošová, nar. 03.10.1965, bytom: Bulharská
559/8, 040 01 Košice, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
výška kaucie: 350 EUR
s doplňujúcou poznámkou: Zuzana Galambošová, kaucia popretia pohľadávky 31OdK/27/2017.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na
ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.

K020633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVDr. Severín Hájek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 636/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/4/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Stavba
Druh stavby: chata; súpisné číslo: 108; na pozemku parc. č.: 3960/26; obec: Rimavská Sobota; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Rimavská Sobota; číslo LV: 2584; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 10/548; súpisová hodnota
majetku: 30,00 EUR
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Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 852 m2; obec: Rimavská Sobota; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Rimavská Sobota; číslo LV: 2584; parcelné číslo: 3960/25; registra: „C“; spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 10/548; súpisová hodnota majetku: 15,00 EUR

Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 80 m2; obec: Rimavská Sobota; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Rimavská Sobota; číslo LV: 2584; parcelné číslo: 3960/26; registra: „C“; spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 10/548; súpisová hodnota majetku: 10,00 EUR

Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 358 m2; obec: Rimavská Sobota; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Tomášová; číslo LV: 213; parcelné číslo: 958/2; registra: „C“; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
10/548; súpisová hodnota majetku: 15,00 EUR

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: poľovnícka zbraň - guľobroková kozlica; rok výroby 1970; výrobné číslo: HL3-805891; Séria
AA č.170524
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR

JUDr. Oľga Kmeťová, správca
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